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 # كان تاتا نات مام تدم د ا قف“ اوضه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ةمدقم

 نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هّلل دمحلا

 هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس

 ىلعو هيلع هللا ىلص «هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ
 لعب اأ اميل ملسو ناتيخاب عهعت نهد هباحصأو هلآ

 ف لکل ا رع نر ام ارضا اا ملفي أ نق لك ىف عملا وف
 دقو «ةخسار مئاعدو ةيوق سسأ ىلع اينبم هملع نوكيل لوصألا كلت ىلع هجيرختو

 .لوصولا مرح لوصألا مرح نم :ليق

 يناعم نييبت وه يذلا ريسفتلا ملع اهفرشأو اهَّلجأ وه لب ملعلا نونف لجأ نمو
 ريض ف رام ور ا ا لا «لجو زع هللا مالك

 ٠ .ًالوصأ هقفلا ملعلو

 مامإلا ةعماج يف ةيملعلا دهاعملا بالطل رسيت ام ملعلا اذه نم تبتك تنك دقو

 كلذ نوكيل ةلاسر يف اهدرفأ نأ سالا صعب یم بلطف .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 اميف كلذ يو ا : را ىلاعت هللا و ل ىلإ هتبجأف عمجأو رسيأ

 ا

 : ميركلا نارفلا

 .ةكئالملا نم هيلع هب لزن نمو ٠ مي يبنلا ىلع نآرقلا لزن ىتم - ١

 .نآرقلا نم لزن ام لوا



 لاق لوفاق دندن دنا ماحس ت ت دس حاس سادس لعل °

 ٣ - يئادتباو يببس :نيعون ىلع نآرقلا لوزن . (

 ا هلوزن نم ةمكحلا نايبو ‹يندمو يکم نآرقلا - ٤

 . غن نامثعو ركب يبأ دهع يف نآرقلا عمج - ه

 :ريسفتلا

 .هنم ضرغلاو همكح نايبو احالطصاو ةغل ريسفتلا ىنعم ١

 :نارقلا ريس ىف للا ىلع تجاولا ن8

 : يتأي ام ىلإ ريسفتلا يف عجرملا ۳

 - .نآرقلاب نآرقلا رسفي ثيحب ىلاعت هللا مالك ()

 هللا دارمب سانلا ملعأ وهو ىلاعت هللا نع غلبم هنأل ؛ لإ لوسرلا ةنس (ب)

 . هّللا باتك يف ىلاعت

 ر ا ا مهدت ا ىو انيس عل: افلا نقلك (جن)

 .مهرصع يفو مهتغلب لزن

 . غيت ةباحصلا نع ريسفتلا ذخأب اونتعا نيذلا نيعباتلا رابك مالك (د)

 نإف نالا يح اا وأ ةيعرشلا يناعملا نم تاملكلا هيضتقت ام (ه)

 .يوغللا حجري ليلدب الإ يعرشلا ىنعم اب ذخأ يوّللاو يعرشلا فلتخا

 ٤ - روثأملا ريسفتلا يف دراولا فالتخالا عاونأ .

 . عون لك مكح .اهعاونأ . اهفيرعت :نآرقلا ةمجرت  ه

 .نيعباتلل ناتنثاو « ةباحصلل ثالث :ريسفتلاب نيروهشملل ةرصتخم مجارت سمخ

 : هباشتلاو ماكحإلا ثيح نم نآرقلا ماسقأ



 . هباشتملا نم نيغئازلاو ملعلا يف نيخسارلا فقوم

 . يبسنو يقيقح : هباشتلا

 . هباشتمو مكحم ىلإ نآرقلا عونت يف ةمكحلا

 . كلذ نم ةلثمأو هنع باوجلاو نآرقلا نم ضراعتلا مهوم

 . هتدئاف  هتادأ  هفيرعت : مسقلا

 لوطلا يف اهفالتخاو اهراركت نم ةمكحلا  اهنم ضرغلا  اهفيرعت :صصقلا

 .بولسألاو رصقلاو

 .اهنم ءاملعلا فقومو ريسفتلا يف تمحقأ يتلا تايليئارسإلا

 تافتلالا  هتدئافو رامضإلا عضوم يف راهظإلا - هعجرم  هميرعت : ريمضلا

 .هتدئافو لصفلا ريمض  هتدئافو '



 ريسفتلا يف لوصأ 2( لك كت كلل س س ا ا فات س تن كالا س ج ےس كتل . كتل. كتل. س كتل سک سک س س 3 5

 ميركلا نارقلا

 ةر ار لر عج نعم وأ الا دعم ارت ونصب :ةغللا يف ميركلا نآرقلا

 ىنعمب اردصم نوكي (الت) لوألا ىنعملا ىلعف ءاًنارفغو رفغ رفغ :لوقت امك ء«اّنآرق

 مسا ىنعمب اردصم نوكي (عمج) يناثلا ىنعملا ىلعو .ولتم ىنعمب يأ لوعفملا مسا

 . ماكحألاو رابخألا هعمجل ؛ عماج ىنعمب يأ لعافلا

 يع دمحم هئايبنأ متاخو هلوسر ىلع ريا ىلاعت هللا مالك :عرشلا يف نآرقلاو

 كيلع اتلزن نحن اّنِإ : ىلاعت هللا لاق .سانلا ةروسب موتخملا ةحتافلا ةروسب ءودبما

 « نولقعت مُكّلَعَل ايبرع انآرف هاتلرنأ نِإإ» :لاقو 7م :ناسنإلا] «ًاليزمت نارق
 [؟ :فسوي]

 ثيح ليدبتلاو صقنلاو ةدايزلاو رييغتلا نم ميظعلا نآرقلا اذه ىلاعت هللا ىمح دقو

 [ :رجحلا] 4 نوظفاحت هل نإ ركذلا اَّلَزَت نحن اإ ]ل : لاقف هظفحب لجو زع لفكت

 وأ ديزي وأ هيف ريغي نأ هئادعأ نم دحأ لواحي ملو ةريثكلا نورقلا تضم كلذلو

 .هرمأ حضفو هرتس ىلاعت هللا كته الإ لدبي وأ صقني

 هنأو هلومشو هريثأتو هتكربو هتمظع ىلع لدت ةريثك فاصوأب ىلاعت هللا هفصو دقو

 . بتكلا نم هلبق ام ىلع مكاح

 [۸۷:رجحلا] 4 ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم ا كانيتآ دقلو ل: ىلاعت هللا لاق

 ]1 e و ق ق ۾

 اي را ص ےس ر ےس

 [ N : ١6 رك او ق را زیا باک اا ١ [ ۲۹:ص]
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 [4 :ءارسإلا] 4 مرفأ يه يل يدي َنآَرَْلا اذه نإ [۷۷ :ةعقاولا] 4 ميرَك نآرقل هنِإ ف

 هللا ةيشَخ نم اعدّصتُم اعشاخ هتيأرأ لج ىلع نآرقلا اذه اتلزنأ ول ) : ىلاعت لاق

 ةروس تلزنأ ام اذإو ظ ١ .رشحا] (توركفتي مهلعل ساتل اهيرضن لاغمألا كلتو
 نورِشْبعسَي مهو انا مهتدازف اونمآ نيد اما اناج هذه هتداز مكيأ لوقي نم مهنمف

 4 نورفاك مهو اونامو مهسجر ىلإ اسجر مهتدازف ضرُم مهبولق يف نيذلا امو 9

 11۹ : هاعنألا] 4 ْعَلَب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه يلإ يع يحوأو إف ١؟ 4 :ةبوتلا]

 . [0؟ :ناقرفلا] © ريب اداهج هب مهَدهاَجَو نيرفاكلا مط الق

 ئرشبو ةّمحَرو ىدهو ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنو إب : ىلاعت لاقو

 . ۸٩[ :لحنلا] ( نيملسملل

 انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو ف : ىلاعت لاقو

 . ع4 8 :ةدئاملا] 4 هللا لزنأ امب مهنيب مكحاف هيلع

 سالا ىلإ هک دمحم انهن كير ىلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ردصم ميركلا نآرقلاو

 4 اريدت نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت ل : ىلاعت هللا لاق ةفاك

 ىلإ مهر نذإي روثلا ىلإ تاَملَظلا نم سالا جرختل كيلإ هاتلزنأ باتك ل . ]1: ناقرفلا]

 نيرفاكلل ليوو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا 0 ديمحلا زيزعلا طارص

 اتا :ميهاربإ] © ر ٍديدش باذع نم

 3 :ىلاعت هللا لاق نآرقلا هررق امك اتضيأ عيرشت ردصم تيم يبلا ةنسو

 نمو إل ]۸۰ .ءاسنلا]  اغيفح مهل كاتس امف ىأوت نمو هللا عاطأ قف لوسُرا

 هوذخُف لوسرلا مكاتآ امو إف [م :بازحألا] )ايم الالض لص دقف هلوسرو هللا صعي
 هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق لق [۷ :رشحلا] (اوهتناف هنع مكاهت اَمو
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TDااا ا  
 نارقلا لوزن ١-

 هللا لاق ناضمر يف ردقلا ةليل يف ميا هللا لوسر ىلع لزن ام لوأ نآرقلا لزن

 ك اإ ةحراَبُم يف هنأ نإ ( ٠ره 4 ردا هلي يف هان نإ: : ىلاعت

 لزنأ ي ذّلا ناضمر رهش ١») 4," ناخدلا] 4 ميكح رمأ لك قرفي اهيف (2) نيرذنم

 . ۲٠۸١ :ةرقبلا] © ناقرفلاو ئدهلا نم تانّيبو سانلل ىده نآرقلا هيف

 «ملعلا لهأ دنع روهشملا ىلع ةنس نيعبرأ هيلع لزن ام لوأ ماب يبنلا رمع ناكو

 يه نسلا هذهو .مهريغو بيسملا نب ديعسو ءاطعو قي اذ سابع نبا نع يور دقو

 . كاردإلا ماتو لقعلا لامكو دشرلا غولب اهب نوكي يتلا

 نيبرقملا ةكئالملا دحأ ليربج مي يبنلا ىلإ ىلاعت هللا نم نآرقلاب لزن يذلاو

 حورلا هب لزت 659 نيمّلاعْلا بر ليَ نول :نآرقلا نع ىلاعت هللا لاق ماركلا

 4 نيبم يبرع ناسلب 59 نيرذنملا نم نوكتل كبف ىلع 050 نيمألا

o. ۰[146 141 :ءارعشلا] 00  

 ةوقلاو مركلا نم ةميظعلا ة ا تا نو او لير اا

 نسحلاو ةنامألاو ةكئالملا نيب مارتحالاو ةناكملاو ىلاعت هللا نم برقلاو

 هللا لاق ءهلسر ىلإ هيحوب ىلاعت هللا لوسر نوكي نأل ًالهأ هلعج ام ةراهطلاو

 4 نيمأ من ذ عاطم 69 نيكم شرعْلا يذ دنع وف يذ 69 مرک لوسر لوق هن لات
 وهو © ئَوَتْساَف ةرم وذ ت ىَوُقّلا دیدش هملعإ : لاقو 55 ے۹١: رركتلا]

 [۷ ٠ ه :مجنلا] € ىلعألا قفألاب

قحلاب كبر نم سدقلا حور هلزن لق :لاقو
 ىرشبو ىدهو اونما نيذلا تبشثيل 
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 . [١٠؟ :لحنلا] © نيملسملل

 مّظع ىلع لدتو هدنع نم نآرقلاب لزن يذلا لوري تارا اانا ا ا و

 .ةميظعلا رومألاب الإ اًميظع ناك نم لسري ال هنإف هب ىلاعت هتيانعو نآرقلا

 نآرقلا نم لزن ام لوأ ١

 ةروس نم ىلوألا سمخلا تايآلا اعطق قالطإلا هجو ىلع نآرقلا نم لزن ام لوأ

 2 قلع نم ناسنإلا قلَخ () قلخ يذلا كبر مساب ارقا :ىلاعت هلوق يهو قلعلا
 [ه-١ :قلعلا] © مّلعي مل ام ناسنإلا لع 2 مَقْلاب مّلع يذلا 0 مركألا كرو ارقا

 : ىلاعت هلوق يهو رثدملا ةروس نم ىلوألا سمخلا تايآلا تلزن مث ةدم يحولا رتف مث

 زجرلاو © رهطف كبايثو © ربكف كرو © رذنأف مق 0 رثدملا اهيأ اي
 يف هاف ةشئاع نع ملسمو يراخبلا حيحص نيحيحصلا يفف ١-٠[ :رثدملا] 4 رجهاف

 لاقف .أرقا :لاقف .كلملا هءاجف ءارح راغ يف وهو قحلا هءاج ىتح : تلاق يحولا ءدب

 مث :هيفو ثيدحلا ركذف (ةءارقلا فرعأ تسل ينعي) . ئراقب انآ ام : ا يبنلا

 . 994 ملي ملام ناَسنإلا ملط :هلوق ىلإ ( قلخ يذلا كبر مساب أرقا  :لاق
 انأ انيب :يحولا ةرتف نع ثدحي وهو لاق مي يبنلا نأ : هت رباج نع امهيفو

 ن ادا واع ةر تا ركانفك نم وم اعلا اوس تفميماذ] ىلا

 . "4 رجهاف زجرلاو » ىلإ 4 رذنأف مق © رثدملا اهيأ
 نوكتف نيعم ءىش رابتعاب لزن ام لوأ دارملاو لزن ام لوأ اهيف لاقي تايآ تمثو

 ا حرا نع نب اسا نأ جاا ىف تو راج كيدي لا ةيلوأ

 )-١5(. ملسمو 3 (عضوم ريغو - :ةن#7 2غ TAY 80 يراخبلا :هجرخأ (0)

 . )١51( ملسمو « (عضوم ريغو 4977 « ۳۲۳۸ )۰٤« يراخبلا :هجرخأ (۲)
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 هنأ تئبنأ :ةملس وبأ لاق . 4 رثدملا اهيا اي :رباج لاق ؟لوأ لزنأ نآرقلا يأ

 متيم هللا لوسر لاق اجب الإ كربخأ ال :رباج لاقف . « قلخ يذلا كبر مساب ارقا إل

 Sas تطبه يراوج تيضق املف ءارح يف ترواج : هک هللا لوسر لاق

 اي ] يلع لزنأو ءادزاب ءام يلع اوبصو ينورثد : تلقف ةجيدخ تيتأف :هيفو ثيدحلا

 N : هلوق ىلإ 4 رّثدملا اهي

 ام لوأ وأ يحولا ا دا اهركذ يتلا ةيلوألا هذهف

 لزن امو يع يبنلا ةوبن هب تتبث ارقا ةروس نم لزن ام نأل ؛ةلاسرلا نأش يف لزن

 نإ :ملعلا لهأ لاق اذهلو  رذنأق مقل :هلوق يف ةلاسرلا هب تتبث رثدملا هدر

 . 4 رّثدمْلا ل ب لسرأو « أرقا » ب ئن ع يبنلا

 يببسو يئادتبا نارقلا لوزن 9 ٠

 : نق ىلإ نارقلا لوز مسقني

 نآرقلا تايآ بلاغ وهو هيضتقي ببس هلوزن مدقتي مل ام وهو يئادتبا :لوألامسقلا .

 نم ندوكدلو َنقدصنَل هلضَف نم اناتآ نك هللا دهاع نم مهنمو ل ٠ لا لف هو

 ام امأو .نيقفانملا ضعب لاح نايب يف ءادتبا تلزن اهنإف ۷١[ :ةبوتلا] ( نيحلاصلا

 ,N E , ةبلعث يف تلزن اهنأ نم رهتشا

 . "هل ةحص ال فيعضف ظاعولا نم ريثك اهجورو

 ار ل ‹ (عضوم ريغو 1974 )٤« يراخبلا هجرخأ )١(

 يذلا اذه دانسإ يف :لاقو (4701) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو ۲٠۹(« - ۲۱۸ /۸) يناربطلا : هجرخأ (۲)

 ا 5 هللاو «ريسفتلا لهأ نيب اميف روهشم وهو ءرظن

 .هب جتحي ال فيعض ثيدح اذه : «ةاكزلا بوجو» باب يف ةاكزلا باتك يف «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو
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 . ٠۸۹[ :ةرقبلا]  جحلاو

 انك امنإ نلوقيل مهتلأس نئلو )9 : لثم ريذحتو نايب ىلإ جاتحت تعقو ةثداح وأ (ب)

 كوبت ةوزغ يف لاق نيقفانملا نم لجر يف اتلزن نيتيآلا [58 :ةبوتلا# بعلنو ضوخن
 دلع نبجأ الو ءائسلا بذكأ الو ءاتوطب بغرأ ءال وه انئارق لثم انيأر ام : سلجم يف

 لزنو 20 م هللا لوسر كلذ غلبف .هباحصأو 7كم هللا لوسر يب ىنعي  ءاقللا

 متنك هلوسرو هتايآو هّللابأ ل : هبيجيف « ی نل 2 رذتعي لجرلا ءاجف «نآرقلا

 :rte ةبوعلا]  نوءزهتست

 لدم يلا لولا عمس دف: لثم همكح ةفرعم نيل جاتحي عقاو لعف وأ (ج)

 ١ :ةلداجلا] ( ريصب عيمس هللا نإ امكرواحت عمسي هللا هللا ىلإ يكتشتو اهجوز يف

 :تايآلا

 : لوزنلا بايسأ ةفرعم دئاوف

 : اهنم ةريثك دئاوف ىلإ يدؤت اهنأل ادج ةمهم لوزنلا بابسأ ةفرعم

 ءىشلا نع لأسي مفي ىبنلا نأل كلذو «ىلاعت هللا نم لزن نآرقلا نأ نايب- ١

 لزنيف عقاولا رمألا هيلع ىفخي وأ «يحولا هيلع لزني ىتح اًنايحأ باوجلا نع فقوتيف

 . هل اًئيبم يحولا

 نم متيتوأ اَمو PT ا هلوق :لوألا لاثم
 : يۈ دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا حيحص ىفف . ۸١[ :ءارسإلا] 4 اليلق الإ ملعلا

 - كسمأف :ظفل يفو - تكسف ؟حورلا ام ءمساقلا ابأ اي :لاق دوهيلا نم ًالجر نأ

 )١( «هريسفت» ىف يربطلا :هجرخأ )١/٤0۸( هت رمع نبا ثيدح نم «ةدئاملا ةروس نم ةيآلا ريسفت ىف .. هيا



 رسفتلا رك ليما مودم تاج تاما تاع دن تان تا ناو ناو ی تک 07

 لزن املف «يماقم تمقف «هيلإ ىحوي هنأ تملعف ءاًئيش مهيلع دري ملف م يبنلا

 0 "”[م.ه :ءارسإلا] 4 يّبَر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو ل : لاق يحولا

 اهنم زعألا نجرخيأ ةئيدَمْلا ىلإ انعَجَر نمل َنوُلوُقَي إف :ىلاعت هلوق : يناشلا لاثمو
 هللا دبع عمس هوو مقرأ نب ديز نأ يراخبلا حيحص يفف . [۸ :نوقفانملا] لالا

 «لذألا هباحصأو مي هللا لوسرو زعألا هنأ ديري «كلذ لوقي نيقفانملا سأر يَبَأ نبا

 امب هريخأف دير مدي يبا اعدف : ميم يبنلا هب ربخأف .كلذب aT ريبخأف

 هللا لورو اف ءاولاق ام اوفلحف هباحصأو بأ نب هللا دبع ىلإ لسرأ مث «عمس

 17 ل ل لرل مالا ناساف آلا هذه يف ديز قيدصت هللا لزنأف میم

 .هنع عافدلا يف مي هلوسرب ىلاعت هللا ةيانع نايب - ۲

 ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لّزن الول اورفك نيذلا لاَقو 9 :ىلاعت هلوق كلذ لاثم

 اهنإف كفإلا تايآ كلذكو . [۳۲ :ناقرفلا] 4 اليترت هاَنلَترو كَداَوَف هب تّبقنل كلذك

  .نوكافألا هب هسند امع هل ًاريهطتو میم ىبنلا شارف نع عافد

2 

 .مهمومغ ةلازإو مهتابرك حيرفت ىف هدابعب ىلاعت هّللا ةيانع نايب - ۳

 عم يهو عنخ ةشئاعل دقع عاض هنأ يراخبلا حيحص ىفف مميتلا ةيآ كلذ لاثم

 «ءام ريغ ىلع سانلا ماقأو هبلطل مع يبنلا ماقآف «هرافسأ ضعب يف مي يبنلا

 لاقف ءاومميتف «مميتلا ةيآ هللا لزنأف :هيفو «ثيدحلا ركذف ركب ىبأ ىلإ كلذ اوكْسَف

 "؟لوطم يراخبلا يف ثيدحلاو .ركب يبأ لآ اي مكتكرب لوأب يه ام :ريضح نب ديسأ

 )١( يراخبلا :هجرخأ )۱۲١ «  47١ملسمو ء (عضوم ريغو )50915(.

 ٠ )( يراخبلا :هجرخأ )0 ٤۹٠ « ٤۹0١ - ملسمو < (عضوم ريغو )۲۷۷۲(.

 )۳( يراخبلا هجرخأ )۳۳۲«  - ۳۳١ملسمو « (عضوم ريغو ) )۳١۹۷شوب ةشئاع ثيدح نم .



 . حيحصلا هجولا ىلع ةيآلا مهف

 رمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو ا افصلا نإ 8 :ىلاعت هّلوق كلذ لائم

 :هلوق رهاظ نإف امهنيب ىعسي يأ [۸١٠:ةرقبلا] © مهب فّوُطَي نأ هيلع حانج الف

 حيحص يفو . حابملا مسق نم نوكي نأ امهنيب يعسلا رمأ ةياغ نأ 4 هيلع حاتج الفل

 ةورملاو افصلا نع هة كلام. نب سنآ تلاس :لاق ناميلس نب.وضاع .نع يزاخبلا

 هللا لزنأف ءامهنع انكسمأ مالسإلا ناك املف «ةيلهاجلا رمأ نم امهنأ ىرن انك :لاق

 . "4 اهب فرّطي نأ  هلوق ىلإ 4 هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ :ىلاعت

 يفن دارملا امنإو «يعسلا مكح لصأ اا ااا ی ما ا یھ ناف ع اوو

 يعسلا مكح لصأ امأ .ةيلهاجلا رمأ نم مهلا نر ارزاق فيج ةلع ميكابتا يع رخ

 . 4 هللا رئاعش نم : هلوقب نيبت دقف

 : ببسلا صوصخو ظمللا مومع

 هلوانتي ام لكلو اهببسل ًالماش اهمكح ناك ماع اهظفلو صاخ بببسل ةيآلا تلزن اذإ

 ال هظفل مومعب ةربعلا تناكف «ةمألا عيمجل اًماع اًعيرشت لزن نآرقلا نأل ؛اهظفل

 ينص نع رص

 مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذّلاو ل :ىلاعت هلوق يهو ناعللا تايآ كلذ لاثم
 يفف . [5-4 :رونلا] 4 نيقداصلا نم ناك نإ # - هلوق ىلإ 4 مهسفنأ الإ ءادهش

 يبنلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ :ة سابع نبا ثيدح نم يراخبلا حيحص

 :لاله لاقف .كرهظ يف دح وأ ةنيبلا : مشع يبنلا لاقف .ءامحس نب كيرشب يي

 ليربج لزنف .دحلا نم يرهظ ئربي ام هللا نلزنيلف قداصل ينإ «قحلاب كثعب يذلاو

 )١( يراخبلا : هجرخأ )١5448 5595 2(., ملسمو )۱۲۷۸(.



 هسقنلا رق وضأ موب دنا تک 01

 ( نيقداصلا نم ناك نإ غلب ىتح أرقف 4 مهجاوزأ نومري نيِذّلاَو هيلع لزنأو
 . فيرا

 هل لماش اهمكح نكل «هتأرمال ةيمأ نب لاله فذق ببسب تلزن تايآلا هذهف

 ينالجعلا ريوع نأ :هيلل دعس نب لهس ثيدح نم يراخبلا هاور ام ليلدب ءهريغلو
 هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو لجر «هّللا لوسر اي :لاقف ا يبنلا ىلإ ءاج

 امهرمأف :كتبحاص يفو كيف نآرقلا هللا لزنأ دق : ميم يبنلا لاقف ؟عنصي فيك مأ

 . "ثيدحلا .اهنعالف هباتك يف هللا ىمس امب ةنعالملاب مسرع هللا لوسر

 .هريغو ةيمأ نب لالهل ًالماش تايآلا هذه مكح يع يبنلا لعجف

 يندملاو يكملا- 5

 هللا لوسر ىضق ةنس نيرشعو ثالث لالخ يف اًقرفم مشيا يبنلا ىلع نآرقلا لزن

 ثكم ىلع سالا ىلع هأرقتل هاَقَرَف انآرقو ل :ىلاعت هللا لاق .ةكمب اهرثكأ مدل

 . ةنيدملا ىلإ هترجه لبق مب يبنلا ىلع لزن ام :يكملاف :ىلالسو یکم نيدنسف

 . ةنيدملا ىلإ هترجه دعب مسي يبنلا ىلع لزن ام : يندملاو

 تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مك تلمكأ مويا: ىلاعت هلوقف اذه ىلعو .

 يبنلا ىلع تلزن دق تناك نإو يندملا مسقلا نم [۳ :ةدئاملا] # انيد مالسإلا مكل

 كلذ انفرع دق :لاق هتم رمع نع يراخبلا حيحص يفف .ةفرعب عادولا ةجح ىف مرا

 . "ةعمج موي ةفرعب مئاق وهو تلزن مي يبنلا ىلع هيف تلزن يذلا ناكملاو مويلا

 )١( :يراخبلا :هجرخأ )771/1 « ٤۷٤۷ « ١7 07( .

 )۱٤۹۲(. ملسمو « (عضوم ريغو 4710 « )٤۲۳ يراخبلا : هجرخأ (۲)

 .(۳۰۱۷) ملسمو « (/78 « 5570546 ٤٤0۷ .«50) يراخبلا :هجرخأ (۳)



 ١ 000 ا

 : عوضوملاو بولسألا ثيح نم يندملا نع يكملا مسقلا زيمتيو

 :وهف بولسألا ثيح نمامأ (أ)

 نيبطاخملا بلاغ نأل ؛باطخلا ةدشو «بولسألا ةوق ىكملا يف بلاخلا - ١

 . (رمقلا  رثدملا ) يتروس ارقا .كلذ الإ مهب قيلي الو «نوربكتسم نوضرعم

 نيبطاخملا بلاغ نأل ؛باطخلا ةلوهسو «نيللا هبولسأ يف بلاغلاف يندملا امأ

 . ةدئاملا ةروس أرقا .نوداقنم نولبقم

 نودناعم نيبطاخملا بلاغ نأل ؛ةجاحملا ةوقو تايآلا رصق يكملا يف بلاغلا - ۲

 .(روطلا ) ةروس أرقا . مهلاح هيضتقت امب اوبطوخف نوقاشم

 نأل ؛ةجاحم نودب ةلسرم ماكحألا ركذو تايآلا لوط هيف بلاغلانف :يندملا امأ

 ةقلا ةروس ىف نيدلا ةيآ) أرقا . كلذ يضتقت مهلاح

 | : وهف عوضوملا ثيح نمامأو (ب)

 ی ا وک هسا ا را یف كلا ىف اا
  .كلذ نوركني نيبطاخملا بلاغ نأل ؛ثعبلاب ناميإلاو ةيهولألا

 يف ررقت دق نيبطاخملا نأل ؛تالماعملاو تادابعلا ليصفت هيف بلاغلاف يندملا امأ

 00 .تالماعملاو تادابعلا ليصفتل ةجاح يف مهف ةميلسلا ةديقعلاو ديحوتلا مهسوفن

 ءاضتقال يندملا مسقلا يف مهلاوحأو نيقفانملاو هماكحأو داهجلا ركذ يف ةضافإلا - ؟

 . يكملا مسقلا فالخب «قافنلا رهظو داهجلا عرش ثيح «كلذ لاحلا

 : يكملاو يندملا ةفرعم دئاوف

 ءدئاوف اهيف نأل كلذو ءةمهملا نآرقلا مولع عاونأ نم عون يندملاو يكملا ةفرعم



 ا نك لوضا راو تتاح ع عاج متنا ت ت منه ۱١

 مهلاح هيضتقت هيبضتفن ةقت امب موق لك بطاخي ثيح اهبتارم ىلعأ يف نآرقلا ةغالب روهظ ١

 .ةلوهسو نيل وأ ةدشو ةوق نم

O OS RIE 

 ةدشلا لمعتستو ‹«مهآلاف مهألاب أدبي ثيحب « نيبطاخملا ثيح نم عوضولم او بولسألا

 .اهعضوم يف ةلوهسلاو اهعضوم يف

 طورش امهيف ققحتي ةيندمو ةيكم ناتيآ تدرو ول اميف خوسنملا نم خسانلا زييمت - ٤

 . اهنع ةيندملا رخأتل ةيكملل ةخسان ةيندملا نإف «خسنلا

 : افرصم نآرقلا لوزن نم ةمكحلا

 هلوزنلو ءاّقرفم ميم يبنلا ىلع لزن هنأ نيبتي يندمو يكم ىلإ نآرقلا ميسقت نم
 اهنم ةريثك مكح هجولا اذه ىلع

 هيلع لزن الول اورفك نيذّلا لاقو # :ىلاعت هلوقل مب ىبنلا بلق تيبشت - ١

 هانلثرو كداؤف هب تببقنل © - اًقرفُم هانلزن كلذك ىنعي 4 كلذك ةدحاو ةلمج نآرقلا

hh 

E Ss ا اا 

 سوم ےس

 :ءارسإلا] ٠١١ [



 0 مت صد تب ل يت ل ES م ريمفتلا يف لوصأ

NTفايل نانا نوهسي فيجب نم  
 كنا فانا نق اضع الإ جاا دا رعت وع ايعا ةا لر ىلا قولو

 .ناعللاو

 أشن يذلا رمخلا تايآ يف امك لامكلا ةجرد ىلإ لصي ىتح عيرشتلا ىف جردتلا - ٤

 ا ع ا هيعصلا يو ر ار ع نالا

 عفانمو ريبك مْنِإ امهيف لف رسيمْلاو رْمَحْلا نع كنولأسي » :ىلاعت هلوق ًالوأ هنأش

 سوفنلل ةئيهت ةيآلا هذه يف ناكف ۲۲٠۹ :ةرقبلا] 4 امهعفت نم ربكأ امِهمْنِإَو ساتل

 .هعفن نم ربكأ همثإ اًئيش سرامي ال نأ يضتقي لقعلا نإ ثيح «هميرحت لوبقل
 تح ئراكس متنأو ةالّصلا اوبرقت ال اونمآ نيِذّلا اهيأ ايل : ىلاعت هلوق اًيناث لزن مث

 ضعب ىف هكرت ىلع نيرمت ةيآلا هذه ىف ناكف [ ٤١ :ءاسنلا]  نولوقت ام اومَلعَت

 مّن اونمآ نيد هيأ اي :ىلاعت هلوق اًئلاث لزن مث تاولصلا تاقوأ يهو تاقوألا

 نوحلفت مكلعل هوبتتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا

 مكدصيو رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناَطيَشلا ديري اَمّنِإ ©
 اورذحاو لوسّرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو 0 نوهتنم متنأ لهف ةالّصلا نعو هللا ركذ نع

 هذه يف ناكف [۹۰-۹۲ :ةدئاملا] © نيبملا غالبلا انلوسر ىلع اَمّنَأ اوملعاف متيلوت نإ

 ك م قلا تدا دنعب كاقرألا عيمج يف اًتاب اًعنم رمخلا نم عنملا تايآلا

 .تاقوألا ضعب يف عنملا ىلع

 : نآرقلا بيترت

 ظوفحمو فحاصملا يف بوتكم وه امبسح اًضعب هضعب ايلات هتوالت :نآرقلا بيترت
 .رودصلا يف



 ريمفللا وف لوضا رض تان تاسع تان اد د امان ات تيا م دو حا يا 5: #١

 : عاونأ ةثالث وهو .

 اذهو «ةيآلا نم اهعضوم ىف ةملك لك نوكت ثيحب تاملكلا بيترت :لوألا عونلا

 نأ زوجي الف .هتفلاخم ميرحتو هبوجو يف اًملاخم ملعن الو «عامجإلاو صنلاب تباث

 . ١[ :ةحتافلا ] % نيملاعلا بر هلل دمحلا لب نم الدب «نيملاعلا بر دمحلا هلل» :أرقي

 اذهو «ةروسلا نم اهعضوم ىف ةيآ لك نوكت ثيحب تايآلا بيترت : يناثلا عونلا

 نأ زوجي الو «هتفلاخم مرحتو حجارلا لوقلا ىلع بجاو وهو «عامجإللاو صنلاب تباث

 موي كلام ©) ميحرلا ن نمحرلا ] نم الدب «ميحرلا نمحرلا نيدلا م وي كلام» أرقي

 نب نامثعل لاق ريبزلا نب هللا دبع نأ :يراخبلا حيحص ىفف [*" - ۲ :ةحتافلا] 4 نيدلا

 مهجاوؤأل صو ااو نوري مكس وكي نيذلاو ف. :نئاعت هلوق يف هل نافع
 8 ياكل 0 ا کک دق E ah و ا اعام

 يخأ Ib شاف نامثع لاقف : ؟اهبتکت ملف لاق ردا يف هلق هله ةرقبلا]

 نم يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىورو . ٠ "نام نم ةت ا نیغ آل

 لزن اذإ ناكف .ءددعلا تاوذ روسلا هيلع لزني ناك میا يبنلا نأ : هي م نامثع ثيدح

 رك يتلا ةروسلا .يف تايآلا هذه اوعض :لوقيف بتكي ناك نم ضعب اعد ءيشلا هيلع

 . '"اذكو اذك اهيف

 اذهو فحصملا نم اهعضوم يف ةروس لك نوكت ثيحب روسلا بيترت :ثلاثلا عونلا

 هتللف ناميلا نب ةفيذح نع ملسم حيحص يفو .اًبجاو نوكي الف داهتجالاب تباث

 . fo) » 607 ۰) يراخبلا :هجرخأ )١(

 يذمرتلاو « )۸٠٠۷( ؛ىربكلا» ىف ىئاسنلاو «(9/857) دواد وبأو .(56 ء 6ا/1) دمحأ : هجرخأ (0)

(850). 



 aa هاج نت ع مرا حاتم عج ب دوم تان لك روش ذي لونك

 . ""نارمع لآ مث ءاسنلا مث ةرقبلا يَ يبنلا أرقف ةليل تاذ م يبنلا عم ىلص

 وأ فسويب ةيناثلا يفو فهكلاب ىلوألا يف أرق هنأ :فنحألا نع اًقيلعت يراخبلا ىورو

 . "امهب حبصلا باطخلا نب رمع عم یلص هنأ ركذو «سنوي

 اذهلو «ةباتكلا يف اذكو «هذه لبق هذه ةءارق زوجت :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نمز يف فحصملا ىلع اوقفتا امل نكل < ءاهتباتک يف اإ ةباحصلا فحاصم تعونت

 ةنس مهل نأ ىلع "”ثيدحلا لد دقو ءنودشارلا ءافلخلا هنس امل اذه راص هيلا نامثع

 هبا: اهعانا بخت

 هعمجو نآرقلا ةباتك.۵

 :لحارم ثالث هعمجو نآرقلا ةباتكل

 رثكأ ظفحلا ىلع ةلحرملا هذه يف دامتعالا ناكو مي يبنلا دهع يف :ىلوألاةلحرملا

 «ةباتكلا لئاسوو نيبتاكلا ةلقو ظفحلا ةعرسو ةركاذلا ةوقل ؛ةباتكلا ىلع دامتعالا نم

 نم هل رسيت اميف اهبتك وأ اهظفح ةيآ عمس نم ناك لب «فحصم يف عمجي مل كلذلو

 اددغ ءارقلا ناكو «فاتكألا رس ةراجحلا فاّخلو دولجلا عاقرو لخنلا بشع

 نيعبس ثعب مشي يبنلا نأ : هيف كلام نب سنأ نع يراخبلا حيحص ىفف «ريبك

 رت لدغ رکو لعر 6 ينب نم نايح مهل ضرعف ءارقلا مهل لاقي ًالجر

 )١( ملسم : هجرخأ )۷۷۲(.

 .. ةعكرلا يف نيتروسلا نيب عمجلا» :باب «ناذألا :باتك يف يراخبلا هركذ (۲)

 نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا 00 .» :هيفو ةيراس نب ضابرعلا ثيدح وه اذه ثيدحلاب دارملا (۳)

 ظ ش . ؛ذجاونلاب اهيلع اوضع

 «ءاورإلا» ا 2044 (EF cE هجام نباو < aD يذمرتلاو ٠(٠ 7/0 دواد وبأ : هجرحخأ

 .(4۳۷) « ةحيحصلاو» (؟5665)



 فلا رف صا تتت اد م ت ا

 دوعسم نِ هللا دبعو ةعبرألا ءافلخلاك ريثك مهريغ ةباحصلا يفو . “مهولتقف ةنوعم

 ءادردلا يبآو تباث نب ! ديزو لج نب ذاعمو بعك نب يبأو ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو

 هنأ هببسو ةرجهلا نم ةرشع ةيناثلا تلا يف هو هون ركب يبأ دهع يف :ةيناثلا ةلحرملا

 رمأ نم دحأ ةفيذح يبأ ىلوم ملاس مهنم ءارقلا نم ريبك ددع ةماميلا ةعقو يف لتق

 نب الن ديجي هلي رك نإ نيا .مهنم نآرقلا ذخأب مر يبنلا

 نآرقلا عمجب يي ركب يبأ ىلع راشأ باطخلا نب رمع نأ :يراخبلا حيحص يفف

 «كلذل ركب يبأ ردص هللا حرش ىح ةعجاري رمع لزب ملف تفرق ةماهيلا ةعقو:دعب

 لقاع باش لجر كنإ :ركب وب هل لاقف رمع هدنعو هاتأف «تباث ¿ نب ديز ىلإ لسرأف

 : لاق .هعمجاف نآرقلا بت يي هللا لوسرل يحولا بتكت تنك دقو كمهتن ال

 لا تناكف «لاجرلا رودصو فاَخّللاو بسعلا نم هعمجأ نآرقلا تعبتتف

 او ا اا ؛هتايح رمع دنع مث « هللا هافوت ىتح ركب يبأ

 ةا نم واعر كلا اع رك اا ااا قفار دقو ا یا اوو

 ا ا اوا هاف يلع لاق ىتح

 هللا باتك عمج نم لوا وه ركب

 ةسماخلا ةنسلا يف هتف نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ دهع يف :ةثلاثلا ةلحرملا

 يديأ يف ىتلا فحصلا فالتخا بسحب ةءارقلا يف سانلا فالتخا هببسو نيرشعلاو

 .(عضوم ريغو )٠٠١١ «٠ 7١55 يراخبلا :هجرخأ )١(

 . لخنلا ديرج وهو : بيسع عمج :بسعلاو

 . هو تباث نب ديو ثيدح نم (عضوم رغد ¥141 _ 08



 E هج اع دنا نم تاع كب E EE EES . مه ریمفللا رف لوصأ

 فحصم يف فحصلا هذه عمج نأ هو هرن نامثع رمأف ةنتفلا تفيخف غ ةباحصلا

 حيحص ىفف ءاوقرفتيو ىلاعت هللا باتك يف اوعزانتيف سانلا فلتخي الئل دحاو

 غوا دقو نارا E نم نامثع ىلع مدق ناميلا نب ةفيذح نأ :يراخبلا

 ىف اوفلتخي نأ لبق ةم ال( هله كرخأ «نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ةءارقلا يف مهفالتخا

 باا انيلإ يلسرأ نأ ةصفح ىلإ نامثع لسرأف .ىراصنلاو دوهيلا فالتخا باتكلا

 ريبزلا نب هللا دبعو تباث نب ديز رمأف «تلعفف «كيلإ اهدرن مث فحاصملا يف اهخسنن
 ناكو . فحاصملا يف اهوخسنف ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبعو صاعلا نب ديعسو

 اذإ :نييشرقلا ةثالثلا طهرلل نامثع لاقو - نييشرق ةثالثلاو اراض ت فز

 لزن امنإف شيرق ناسلب هوبتكاف نآرقلا نم ءيش يف تباث نب ديزو متنأ متفلتخا

 ىلإ فحصلا نامثع در نا اسما ارد | ءاولعفف .مهناسلب

 لك ىف اغلا نم هاوس ام ا قا لك ىلإ لسرأو «ةصفح

 ةباحصلا راشتسا نأ دعب اذه هات اولا يداك . قرحي نأ فحصم وأ ةفيحص

 يف لعف يذلا لعف ام هّللاو : لاق هنأ هو ب يلع نع دواد يبأ نبا ىور امل څټ

 نكت الف دحاو فح صم ىلع سانلا عمجن نأ ىرأ : لاق اتم الم نع الإ فحاصملا

 سانلا تكردأ :دعس نب بعصم لاقو . "”تيأر ام معنَق :انلق فالتخا الو ةقرف

 مهنم كلذ ركني مل :لاق وأ كلذ مهبجعأف فحاصملا نامثع قرح نيح نيرفاوتم

 تناكو اهيلع نوملسملا هقفاو يتلا هان نامثع نينمؤملا ريمأ تانسح نم وهو . '"'دحأ

 يبأ عمجو هعمج نيب قرفلاو اال بب هللا لوسر ةفيلخ عمجل ةلمكم

 يف اعومجم هلك نآرقلا دييقت هب ركب يبأ دهع يف هعمج نم ضرغلا نأ يي ركب

 .(؟ ؟ص) «فحاصملا باتك» ىف دواد ىبأ نبا : هجرخأ )١(



 فحصم ىلع عامتجالا ىلع سانلا لمحي نأ نود ءيش هنم عيضي ال ىتح فحصم

 ىلع عامتجالا ىلع مهلمح ىلإ وعدي مهتاءارق فالتخال رثأ رهظي مل هنأ كلذو دحاو

 .دحاو فحصم

 يف اعومجم هلك نآرقلا دييقت وهف هات نامثع دهع يف هعمج نم ضرغلا امأو
 فالتخاب فيخملا رثألا روهظل ؛هيلع عامتجالا. ىلع سانلا لمحي «دحاو فحصم

 ( . تاءارقلا

 نم نيملسملل ىمظعلا ةحلصملا هب تلصح ثيح عمجلا اذه جئاتن ترهظ دقو

 ةمألا قرفت نم ىربك ةدسفم هب تعفدناو «ةفلألا لولحو ةملكلا قافتاو ةمألا عامتجا

 اًقفتم نآلا ىتح هيلع ناك ام ىلع ىقب دقو .ةوادعلاو ءاضغبلا وشفو ةملكلا فالتخاو

 نيدسفملا يديأ هب ثبعت مل «ريبكلا نع ريغصلا هاقلتي «مهنيب ارتاوتم نيملسملا نيب هيلع

 .نيملاعلا بر ضرألا برو تاوامسلا بر دمحلا هللف «نيغئازلا ءاوهأ هسمطت ملو



 RS تو يع تن ا يب ير و نس ح م ريمفتلا رف لوصأ

 ريسمتلا

 . ىطغملا نع فشكلا وهو رسقلا نم :ةقل :ريسفتلا

 .ميركلا دارقلا يناعم نايب : حالطصالا يفو

 تايآ اورد كرام كيل هنر باعك لاغت هلوقل بجاو ريسفتلا مّلعتو

 اع مأ نآرقلا نوريدتي الفا: ىلاعت هلوقلو 2010 :ص] 4 بابلألا اولوأ رك ذلو

 e دمحم 4 اَهّلاَفقَأ بو

 نآرقلا اذه م لازنإ نم ةمكحلا نأ نیب يلاجت هللا نأ نأ ىلوألا ةيآلا نم ةلالدلا هجو

 لوصولل ظافلألا يف لمأتلا وه ربدتلاو .اهيف اب اوظعتيو هتايآ سانلا ربدتي نأ كرابملا

 ال ظافلأ درجم راصو نآرقلا لازنإ نم ةمكحلا تتاف كلذ نكي مل اذإف ءاهيناعم ىلإ
 ظ | 0 ظ هك

 .هيناعم مهف نودب نآرقلا يف اب ظاعتالا نكي ال هنألو

 «نآرقلا نوربدتي ال نيذلا كتلوأ خبو ىلاعت هللا نأ ةيناملا ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 .اهيلإ ريخلا لوصو مدعو مهبولق ىلع لافقإلا نم كلذ نأ ىلإ راشأو

 ؛هيناعمو هظافلأ نآرقلا نوملعتي «ةبجاولا ةقيرطلا كلت ىلع ةمألا فلس ناكو

 فرعي ال اب لمعلا نإ هب هللا دارم ىلع نآرقلاب لمعلا نم نونكمتي كلذب مهنأل

 . نکع ريغ هانعم

 نافع نب نامثعك نآرقلا انوري اوناك نيذلا انثدح : يللا نمحسرلا دبع بأ قاقو

 مل تايآ رشع ميڪ يبنلا نم اوملعت اذإ اوناك مهنأ امهريغو دوعسم نب هللا دبعو



N ف لزضا را يدع ماي هاي يي اح نب جدع نتاع حاس ع ع ع a ٣٤ 

 لمعلاو ملعلاو نآرقلا انملعتف :اولاق «لمعلاو ملعلا نم اهيف ام اوملعتي ىتح اهزواجي
e 

 ملعلا نم نف يف اباتك موق أرقي نأ عنمت ةداعلاو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هبو مهتمصع وه يذلا ىلاعت هللا مالكب فك هح ارال بطلاك

 : "'يهايندو مهنيد مايقو مهتداعسو مهتاجن

 لرل ةهفاننملا وأ ةباقكلا قيرط نع: ساتل هوني نأ ملعلا لهأ ىلع بجيو

 4 هتومتكت الو سائلل هيبت باتكلا اوتوأ َنيذّلا قاغيم هللا ذخأ ذِإو :ىلاعت
 ريسفت نوكيف «هيناعمو هظافلأ لماش سانلل باتكلا نييبتو [۱۸۷ :نارمع لا ]

 . هنايبب ملعلا لهأ ىلع دهعلا هللا ذخأ امم نآرقلا

 ر ا تارو ةا تارا لا نرل وه را ف نفر
 اهب هللا دبعيل هللا هدارأ يذلا هجولا ىلع هماكحأ قيبطتو اهب عافتنالاو هرابخأب قيدصتلا

 . ةريصب ىلع

 نآرقلاريسطت يف ملسملا ىلع بجاولا

 مجرتم هنأب نآرقلا رسّفي نيح هسفن رعشي نأ نآرقلا ريسفت يف ملسملا ىلع بجاولا

 نم اخ داملا ةدهل اطعم نركف هنالك نم دارا ا هيلع فاش < لافت هللا نع

 هللا لاق «ةمايقلا موي كلذب ىَرْخيَف هللا مرح اميف عقيف ملع الب هللا ىلع لوقي نأ

 قحلا ريغب يغَبلاَو مْنإلاو نَطَب امو اهنم َرِهَظ ام شحاوقلا يبر مرح اَمّنِإ لقط :ىلاعت
 4 نوملعت ال ام هللا ىَلع اوُلوقت نو اناطأس هب لزتي مل ام هّللاب اوك رشت نو

 0 + فارغألا] 0

 )١( ؛هريسفت" يف يربطلا : هجرخأ )1/ ٠١(.

 ) (۲«یواتفلا عومجما )١7/7737( ,



 7 تي تع بيع 89-20 م ريمفتلا رف لوصأ

 يف ين ةو مهو هلل ىلع وذ نیدلا یر ةمايقا موو : ىلاعت لاقو

 .[5 9 : رمزلا] ( نیرّبكتملل ىوشم منهج

 نارقلاريسطت يف عجرملا

 اا

 ملعأ وهو هلزنأ يذلا وه ىلاعت هللا نذل ا نآرقلا رسفيف ىلاعت هللا مالك ,الوأ

PET [ 

 :اهنم ةلثمأ كلذلو

 نوري مهالو مولع فرخ ال هللا ايوا إلا :ىلاعت هلوق - ١

 اوناكو اونمآ نيِذّلا اهيلت يتلا الا يدارف هّللا ءايلوأ رسف دقف [۲ :سنوي]

 ظ . ع5 سنوي 1 4 نوت

 يف هلوقب قراطلا رسف دقف [؟ :قراطلا] # قراّطلا ام كاردأ امو إف :ىلاعت هلوق - ۲

 . [" :قراطلا] 4 بقاثلا مجنلا 9: ةيناثلا ةيآلا

 اهاحد رسف دقف ٠*[ :تاعزانلا] # اهاحد كلذ دعب ضرألاو إل :ىلاعت هلوق - ۳

 4 اهاسرأ لابجلاو ©» اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ ]ل اهدعب نيتيآلا يف هلوقب

YY: P1: [تاعزانلا 

 تا هللا لوسر نأل ؛ةنسلاب نآرقلا رسفيف رف مدي هللا لوسر مالك :ايناث

 . ةمالكب ىلاعت هللا دارمب سانلا ملعأ وهف ىلاعت هللا

 يبنلا رسف دقف [ ۲۹ :سنوي] # ةدايزو ئنسحلا اونسحأ نيذلل :ىلاعت هلوق - ١

 احيرص متاح يبا ¿ او ورک او رر اهيل لا هللا قيوم ااا 3



 ريمفتلا یف لوصأ مك س س د س س - د تان دج ساحاول حاحا عاش باب ع ا ت08: 1

 نب بعک ثيدح نم ريرج نبا هاورو «بعَك نب يبأو ىسوم يبأ ثيدح نم

 لاق ثيدح يف ميا يبنلا نع ناس نب بيهص نع ملسم حيحص يفو 0

 الت مث لجو زع مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ اًنيش اوطعأ امف باجحلا فشكيف :هيف
 . "4 ٌةداَيزَو ئتسحلا اونسحأ نيذلل ل ةيآلا هذه

 ع دقف [ ۰ :لافنألا] 4 ةف نم متعطتسا ام مهل اودعأو 9 :ىلاعت هلوق ۲

 . "هيف رماع نب ةبقع ثيدح نم هريغو ملسم هاور«يمرلاب ةوقلا مي يبنلا
 نآرقلا نأل ؛ريسفتلاب ةيانعلاو مهنم ملعلا ووذ اميس ال عك ةباحصلا مالك :اثلاث

 مهملسأو قحلا بلط يف سانلا قدصأ ءايبنألا دعب مهنألو «مهرصع يفو مهتغلب لزن

 . باوصلل قيفوتلا نيبو ءرملا نيب لوحت يتلا تافلاخملا نم مهرهطأو ءاوهألا نم

 دب اوا دک لتا كلل لَو

 وأ طئاغْلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو ]ف :ىلاعت هلوق

 ةسمالملا رسف هنأ شخ سابع نبا نع حص دقف ! ٤۴١ :ءاسنلا] 4 ءاّسنلا متسمال

 0 ظ 0 7 عامجلاب
 ريخ نيعباتلا نأل ؛ ملف ةباحصلا نع ريسفتلا ذخأب اونتعا نيذلا نيعباتلا مالك :انعبار

 تريغت ةيبرعلا ةغللا نكت ملو «مهدعب نمم ءاوهألا نم ملسأو ةباحصلا دعب سانلا

 .مهدعب نمت نآرقلا مهف يف باوصلا ىلإ برقأ اوناكف مهرصع يف اريثك

 0214/40 نيو روس 7 ةميركلا ةيآلل «هريسفت» ىف يربطلا مهثيداحأ جرخأ (1)

 .ةيآلا هذهل هريسفت يف «ريثك نبا ريسفت» عجارو

 .(181) ملسم : هجرخأ (۲)

 . .(۲۸۱۳) هجام نباو «(۳۰۸۳) يذمرتلاو )50١5(« دواد وبأو «(۱۹۱۷) ملسم : هجرخأ (۳)

 )٤( «هفنصم» ىف قازرلا دبع :هجرخأ )١75/1( « اًضيأ «هفنصم» ىف ةبيش ىبأ نباو )۱۹۲/۱(.



 ۲۷ م1 تاب ع ع ان تاس تت تبا جدع حان تراب م حيو 0ك ويقف[ نك لونها

 يف باتري الف ءيشلا ىلع ( نيعباتلا) اوعمجأ اذإ» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نم ىلع الو «ضعب ىلع ةجح مهضعب لوق نوكي الف اوفلتخا نإف «ةجح هنوك

 لاوقأ وأ برعلا ةغل مومع وأ ةنسلا وأ نآرقلا ةغل ىلإ كلذ يف عجريو «مهدعب

 . “كلذ يف ةباحصلا

 فلاخي ام ىلإ مهريسفتو نيعباتلاو ةباحصلا بهاذم نع لدع نم» : اًضيأ لاقو

 :لاق مث « ''«هؤطخ هل اروفغم ادهتجم ناك نإو اًعدتبم لب كلذ يف اًنطخم ناك كلذ

 لولدملاو ليلدلا يف أطخأ دقف مهريسفت فالخب نآرقلا رسفو مهلوق فلاخ نمف»

PS 

 هلوقل قايسلا بسح ةيوغللا وأ ةيعرشلا يناعملا نم تاملكلا هيضتقت ام :اسماخ

 ©٠١[ :ءاسنلا] 4 هللا كار امب ساّلا نيب مكحتل قحاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ ا

 انلسرأ امو ل : هلوقو [۴ :فرخزلا] 4 نولقعت مكعُل اًيبرع انارق هانلعج انِإ ف : هلوقو

 ٠14 :ميهاربإ] 4 مهل نيبيل هموق ناسلب الإ ل وسر نم
 نايبل لزن نآرقلا نأل ؛يعرشلا هيضتقي اب ذخأ يوغللاو يعرشلا ىنعملا فلتخا نإف

 .هب لخ ويف يوغللا ىنعملا هب حجرتي ليلد كانه نوكي نأ الإ ةغللا نايبل ال عرشلا

 لصت الو 9 :نيقفانملا يف ىلاعت هلوق : يعرشلا مدقو ناينعملا هيف فلتحا ام لاثم

 انه عرشلا يفو ءاعدلا ةغللا يف ةالصلاف 4 :ةبوتلا] © ادبأ تام مهنَم دحأ ىلع

 دوصقملا هنأل ؛يعرشلا ىنعملا مدقيف «ةصوصخم ةفصب هل ءاعدلل تيملا ىلع فوقولا

 .رخآ ليلد نمف قالطإلا هجو ىلع مهل ءاعدلا عنم امأو «بطاخملل دوهعملا ملكتملل

 .(۳۷۰ /۱۳) «یواتفلا عومجم» (۱)

 )۳١۱/۱۳(. «ىواتفلا عومجم» (۲)

 )۳۹٦۲/۱۳(. «ىواتفلا عومجم» (۳)



 A Oa ان د اح تح يحج مم ۸

 نمذخإل : ىلاعت هلوق :ليلدلاب يوللا هيف مدقو ناينعملا هيف فلتخا ام لاثمو
 انه ةالصلاب دارملاف ٠١[ :ةبوتلا] 4 مُهْيَلَع لصو اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ

 ينأ اذإ مي يبنلا ناك :لاق ىَقوأ يبأ نب هللا دبع نع ملسم هاور ام ليلدب ءاعدلا

 ا يبأ لآ ىلع لص مهللا :لاقف هتقدصب يبأ هاتأف . مهيلع ىلص موق ةقدصب

 قدصلاو ضرألاو ءامسلاك :ةريثك يوغللاو يعرشلا ناينعملا هيف قفتا ام ةلثمأو

 ا نهد وسلك

 T04) ضرر E171» ¢ ۱۹۷( يراخبلا : هج رخ كلذكو « (۱۰۷۸) ملسم هجرحخا (۱)



 225-022 2 ل ل ل م ريمفتلا رف لوصأ

 ظ روثأملا ريسضتلا يف دراولا فالتخالا

 :ماسقأ ةثالث ىلع روثأملا ريسفتلا يف دراولا فالتخالا

 لوق هلاثم .ةيآلا ىنعم يف هل ريثأت ال اذهف . ىنعما نود ظفللا يف فالتخا :لوألا

 : ىضق : سابع نبا لاق [77 : ءارسإلا] # 4 هاي ذل الإ اودبعت لأ كبر ئضقو )) ىلاعت

 لا . بجوأ : سنأ نب عيبرلا لاقو . ا دهاجم لاكر

 . ةيآلا ىنعم يف فالتخالا اذهل رتا وف و افق وا

 لمحتف ءامهنيب داضتلا مدعل نيينعملا لمتحت ةيآلاو ىنعملاو ظفللا يف فالتخا :يناثلا

 نيلوقلا نم دحاو لك نأ فالتخالا اذه نيب عمجلا نوكيو ءامهب رسفتو امهيلع ةيآلا

 أبت مهيلع لئاو» :ىلاعت هلوق هلاثم . عيونتلا وأ ةيآلا هينعت امل ليثمتلا هجو ىلع ركذ

 هاتعفرأ اتش ولو 62 نيواَعْلا نم ناكف ناطِيشلا هعبتأف اهنم ْحَلسناَف انتايآ هاتيتآ يد

 :دوعسم نبا لاق . [١ا1/5 ٠۷١ :فارعألا] 4 هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ هتكلو اهب

 لجر :ليقو ءنميلا لهأ نم لجر : هنأ سابع نبا نعو «ليئارسإ ينب نم لجر وه
 :فاقللا لهأ نم

 ا ربط نم ا ينال ا الع ا ر نا اوال ع نيب ا

 .ليثمتلا هجو ىلع ركذ لوق لك نوكيو
 اًئاهد :سابع نبا لاق [*4 :ابنلا] © اقاهد اسأكو ل :ىلاعت هلوق :رخآ لاثمو

 ا و

 لك نوكيز اج ااغ لج ق الجش ةو «لارقألا غ ني ةافاتماألو

 . ىنعملا نم عونل لوق
 لمحتف ءامهنيب داضتلل اعم نيينعملا لمتحت ال ةيآلاو ىنعملاو ظفللا فالتحا :ثلاثلا



aويسفتلا ىف لوصأ مو لت 2 يي ا ا ل ا ا ل د  

 .هريغ وأ قايسلا ةلالدب امهنم حجرألا ىلع ةيآلا

 لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةَيمْلا مكيلع مرح اَمّنِإ 9 :ىلاعت هلوق :كلذ لاثم
 با لاق [ ١١8 :لحنلا] % ميحر روفغ هللا َنِإَف داع الو غاب ريغ رطضا نمف هب هلا ريغل

 صاع الو مامإلا ىلع جراخ ريغ :ليقو .هلكأ ىف داع الو ةتيملا يف غاب ريغ : سابع

 ام لحب دوصقملا نألو «يناثلا ىلع ةيآلا يف ليلد ال هنأل ؛لوألا حجرألاو «هرفسب

 مرحلا رفسلا لاح يفو مامإلا ىلع جورخلا لاح يف ةعقاو يهو «ةرورضلا عفد ركذ

 . كلذ ريغو

 نه متضرق دقو نهوُسمت نأ لبق نم نهومعقاط نو : ىا لوق رم لاثمو
 YY] : ةرقبلا] © حاكتلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ ًالِإ متضرف ام فصنف ةضيرف

 نبا لاقو .جوزلا وه :حاكنلا ةدقع هديب يذلا يف هش بلاط يبأ نب يلع لاق

 نع تی هلل قرر دق هنألو «هيلع ىنعملا ةلالدل لوألا حجارلاو 01 ولا وع اع

 ٠ , هک يبلا

 « بيعش نب ورمع ثكيدح نم (۷۳) «نتسلا# يف ينطقرادلاو )c(10۹ (طسوألا» يف يناربطلا هج رخأ 23

 .هذج نع ‹ هيبأ نع



 117 رك كح جراج جاي ب د جب هج تصرح اح دل انج م اح ياش مرام تح ا ىوق لونك

 نآرقلا ةمجرت
 . حاضيإلاو نايبلا ىلإ عجرت ناعم ىلع قلطت :ةغل ةمجرتلا

 . ىرخأ ةغلب مالكلا نع ريبعتلا :حالطصالا يفو

 نرخ و نعي وع ريما هنارقلا ةمصرتو

 ظ :ناعون ةمجرتلاو

 .اهئازإب ةملك لك ةمجرت عضوي نأب كلذو ةيفرح ةمجرت :اههدحأ
 نم ىرخأ ةغلب مالكلا ىنعم نع ربعي نأب كلذو ةيريسفت وأ ةيونعم ةمجرت : يناثلا

 ظ .بيترتلاو تادرفملا ةاعارم ريغ

 . [م :فرخزلا] 4 نولقعت مُكّلعل ايبرع انارق هانلعج اَنِإ » ل

 مث (نإ) مجرتيف ةملك ةملك ةيآلا هذه تاملك مجرستي نأ 01

 .اذكهو (اَيِبَرَع) مئ ڈ (اًنارق) مث ر

 ةملك لك ىنعم نع رظنلا عطقب اهلك ةيآلا ىنعم مجرتي نأ :ةيونعملا ةمجرتلاو

 . يلامجإلا ريسفتلا ىنعم نم ةبيزق يهو اهبيترتو

 0 ؛نآرقلا ةمجرت مكح
 كلذو «ملعلا لهأ نم ريغك دنع ةليحتسم ميركلا نآرسقلل ةبسنلاب ةيفرحلا ةمجرتلا

 : يهو اهعم اهققح نكي ال طورش ةمجرتلا نم عوتلا اذه يف طرتشي هال

 . اهنم مجيرتملا ةغللا فورح ءازإب اهيلإ مجرتملا ةغللا يف تادرفم دوجو (أ)

 0 تاودألل ةهباشم وأ ةيواسم اهيلإ مجرتملا ينل ماو تاودا دوجو (ب)

 .اهنم مجرتملا ةغللا



 ريمقتلا وف لوصأ و س ساس د سس ساس سن سس سس ت ت ت ت ص س سلال مها ۲

 لمجلا يف اهبيكرت نيح تاملكلا بيترت يف اهيلإو اهنم مجرتملا نيتغللا لئامت (ج)
 ظ . تافاضإلاو تافصلاو

 ءاهوحن وأ ةيآ ضعب يف اهققحت نكي ةيفرحلا ةمجرتلا د ةءايسلعلا نفس لاكو

 ىنعملا يدؤت نأ نكمي ال اهنأل ةمرحم كلذ وحن يف اهققحت نكمأ نإو  اهنكلو
 اهيلإ وعدت ةرورض الو «نيبملا يبرعلا نآرقلا ريثأت سوفنلا يف رثؤت نأ الو هلامكب

 .ةيونعملا ةمجرتلاب اهنع ءانغتسالل

 ةعونمم يهف تاملكلا ضعب يف اًح تنكمأ نإ ةيفرحلا ةمجرتلاف اذه ىلعو
 مجرتي نأ ريغ نم اهمهفيل هبطاخي نم ةغلب ةصاخ ةملك مجرتي نأ الإ مهللا ءاعرش
 . سأب الف هلك بيكرتلا

ey,دقو ءاهيف روذحم ال هنأل ؛لصألا يف ةزئاج يهف نآرقلل ةيونعملا  

 ن ترا لا قوتطالا ره نااار نرل نا ىلإ ةليسو نو ن ب
 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو بجاو كلذ غالبإ

 . :طورش كلذزاوجن طرتشي نكل

 نأ دبالف اذه ىلعو .هنع اهب ىنغتسي ثيحب نآرقلا نع اليدب لعجت ال نأ : لوألا

 ٠ .هل ريسفتلاك نوكتل ةمجرتلا هذه هبناج ىلإو ةيبرعلا ةغللاب نآرقلا بتكي
 امو اهيلإو اهنم مجرتملا نيتغللا يف ظافلآلا تالولدمب اًاع مجرتملا نوكي نأ :يناثلا ظ

 ظ . قايسلا بسح هيضتقت

 .نآرقلا يف ةيعرشلا ظافلألا يناعمب اًناع نوكي نأ :ثلاثلا

 اميقتسم املسم نوكي ثيحب ءاهيلع نومأم نم الإ ميركلا نآرقلل ةمجرتلا لبقت الو
 : كيد نوف

 اد
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 ةهباحصلا نم ريسمتلاب نورهتشملا

 ابأ ةعبرألا ءافلخلا مهنم '"ىطويسلا ركذ «ةباحصلا نم ةعامج ريسفتلاب رهتشا

 ةريثك نكت مل نيلوألا ةثالثلا نع ةياورلا نأ الإ 2 قرف ايلعو «نامثعو ©« رمعو ركب

 .ريسفتلاب نيملاعلا ةرثكل كلذ ىف لقنلا ىلإ ةجاحلا ةلقو ةفالخلاب مهلاغشنال

 . مََي نيذه عم بلاط يبأ نب يلع ةايحل مجرتنلف . سابع
 :بلاط يبأ نب يلع ١

 نم هب نمآ نم لوأو اهنعو هغ ةمطاف هتنبا حوزو مديل لوسرلا مع نبا وه

 . بارت وبأو نسحلا وبأ هتينكو مسالا اذهب رهتشا «هتبارق

 هعم دهشو مثيل يبنلا رجح ىف ىبرتو نينس رشعب مسيء يبنلا ةئعب لبق دلو 1 هلال ٠ چ ھے هاو a“ 5 لل

 هفلخ «كوبت ةوزغ ىف الإ فلختي ملو اهمظعم ىف ءاوللا بحاص ناكو اهلك دهاشملا

 هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ ىضرت امأ» :هل لاقو هلهأ ىف مسی ىبنلا

 هب كلهو .هريغل لقني مل ام لئاضفلاو بقانملا نم هل لقن . د تال

 نيذلا ضفاورلاو «هبقانم ءافخإ اولواحو ةاودعلا هل اوبصن نيذلا بصاونلا :ناتافئاط

 ءهنع ًىنغ ىف وه ام اهوعضو ىتلا بقانملا نم هل اوثدحأو هبح نم هومعز اميف اوغلاب

 نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك ىتح ءاكذلاو ملعلا عبق ءاكذلاو ةعاجشلاب هاف رهتشا

 الو ةيضق :نييوحنلا ةلثمأ نمو ‹نسح وبأ اهل سيل ةلضعم نم ذوعتي هاف باطخلا

 )١( يطويسلل «نآرقلا مولع يف ناقتإلا» )۲/ ٠۱۸۷(.

 )۲( ملسمو «.(6 "ا. 5) يراخبلا : هجرخأ )۲٤١٤(.



 ريمقتلا رف لوصأ م س س سدس د كد اک ۴

 هللا باتك نع ينولسو ينولس ينولس :لوقي ناك هنأ يلع نع يورو .اهل نسح بأ

 اذإ : قغ سابع نبا لاقو .راهن وأ ليلب تلزنأ ملعأ انأو الإ ةيآ نم ام هللاوف «ىلاعت

 نآرقلا ريسفت نم تذخأ ام :لاق هنأ هنع يورو هب لدعن مل يلع نع تبشلا انءاج

 . بلاط يبا نب يلع نعف

 هيلع اهضرعف «ةفيلخلا نييعتل هيف رمع مهحشر نيذلا ىروشلا لهأ دحأ ناك

 يلع هعيابف نامشع عياب مث ءاهضعب لبقي مل طورشب الإ ىبأف فوع نب نمحرلا دبع
 نم رشع عباسلا ةليل ةفوكلا يف اديهش لتق ىتح نامثع دعب ةفالخلاب عيوب مث «سانلاو

 . هون ةرجهلا نم نيعبرأ ةنس ناضمر

 : دوعسم نب هللا دبع ,"

 ناكو ءاّنايحأ اهيلإ بسني ناك دبع مأ همأو يلذهلا لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع وه

 .دهاشملا نم اهدعب امو اردب دهشو نيترجهلا رجاهو مالسإلا يف نيلوألا نيقباسلا نم

 يف مي يبنلا هل لاقو .نآرقلا نم ةروس نيعبسو اًعضب ياع يبنلا نم ىقلت

 لزنأ امك اًضَع نآرقلا أرقي نأ بحأ نم» :لاقو « "مّلَعم مالغل كنإ» :مالسإلا لوأ

 :لاق هتف دوعسم نبا نأ يراخبلا حيحص ىفو . (ښع ما نبا ةءارق ىلع هأرقيلف

 يذلا هللاو» :لاقو . ")هلا باتكب مهملعأ نم ينأ ميم هللا لوسر باحصأ ملع دقلا
 تلزنأ الو «تلزن نیا لأ ااو الإ هللا باك خم ةر تلزنأ ام ريغ لإ ال

 هللا باتكب ينم ملعأ ادحأ ملعأ ولو «تلزنأ نميف ملعأ انأو الإ هللا باتك نم ةيآ

 )١( ها دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ۲ 2 ۳۷۹ /۱) دمحأ : هجرخأ .

 ) )۲شيف رمعو ركب ىبأ ثيدح نم (۱۳۸) هجام نبا :هجرخأ .
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 وبا لاق ىتح هداسوو هروهطو هيلعن بحاص ناكف می ىبنلا مدحخ نمم ناكو

 يبنلا ىلع همأ لوخدو هلوخد نم ىرن امل متم يبنلا تيب لهأ نم لجر د 5908

 ام» :ةفيذح هيف لاق ىتح هيدهبو هب رثأت مدَِيَ يبنلا هتمزالم لجأ نمو . “هی

 1 غ ا ا ف ي يبنلاب لدو اسو ندع برقأ ادحأ فرعأ

 :لاقو ريمأ ًرامع ثعبو مهنيد رومأ مهمّلعيل ةفوكلا ىلإ باطخلا نب رمع هثعب

 ةفوكلا ىلع نامثع هرمأ مث ءامهب اودتقاف مب دمحم باحصأ نم ءابجنلا نم امهنإ

 وهو عيقبلاب نفدو نيثالثو نيتنثا ةنس اهيف يفوتف ةنيدملا ىلإ عوجرلاب هرمأو هلزع مث
 2 نيعبسو عضب نبا

 : سابع نب هللا دبع ."

 هنأل مديت يبنلا مزال نينس ثالثب ةرجهلا لبق دلو ر هللا لوسر مع نبا وه

 :لاقو هردص ىلإ ميا يبنلا همضو . ميا يبنلا تحت ةنوميم هتلاخو .همع نبا

 :هءوضو هل عضو نيح هل لاقو . “«باتكلا» :ةياور يفو . ا لا

 هقفلاو ريسفتلا نبك يف ةمألا ربح كرابملا ءاعدلا اذهب ناكف . ”«نيدلا يف هم مهللا»

 :هلذبو هيقلت ىلع رسبصلاو هبلط يف دجلاو ملعلا ىلع صرحلل ىلاعت هللا هقفو ثيح

 )١( :يراخبلا :هجرخأ )٥۰۰۲( « ملسمو )11477(.

 .(5570) ملسمو « (4784 « "ا/77) يراخبلا :هجرخخأ ( ؟)

 .(5091/ , الال5؟) يراخبلا : هجرخأ (۳)

 . ملف سابع نبا ثيدح نم (۷۲۷۰ , ال65 . ۷۵) يراخبلا هجرخأ (6)

 . انف سابع نبا ثيدح نم YTEVY) ) ملسمو < )۳€1) يراخبلا : هج رخأ 02ه(



 ةا لا ه وعدي باطخلا نب رمع نينفؤملا را لک املاع اًتاکم كلذب لانف

 5 : ا 5 0 2 5 '
 مهعم هلخداف موي تاذ مهاعد مث . ' لوقع بلقو لوئس ناسل هل لوهكلا ىتف مكاذ

 هللا رصن ءاج اذإ 9 :ىلاعت هللا لوق يف نولوقت ام :رمع لاقف هآر ام هنم مهيريل

 حتف اذإ هرفغتسنو هللا دمحن نأ انرمأ :مهضعب لاقف . ةروسلا متخ ىتح ( حتفلاو

 امف :لاق .ال : لاق ؟لوقت : كلذكأ :سابع نبال رمع لاقف «مهضعب تكسو . انيلع

 حتف حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ هتل هللا هملعأ تت هللا لوسر لجأ وه : لاق ؟لوقت

 ام :رمع لاق .اًباوت ناك هنإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف كلجأ ةمالع كلذف ةكم

 . "ملعت ام الإ اهنم ملعأ

 ام اننانسأ كردأ ول «سابع نبا نآرقلا نامجرت معنل» : هان دوعسم نبا لاقو

 اتس هدعب شاع سابع نبا نأ عم اذه « هل ريظن ناك ام يأ . ”"دحأ انم هرشاع
 اذن

 .ملعلا نم هدعب بستكا اب كنظ امف « هنس نيثالثو

 يقب نم ملعا هنإف هلاساف سابع نبا ىلإ قلظنا :ةيآ نع هلاس لئاسل رمع نبأ لاقو

 سابع نبا سلجم نم مركأ طق تيأرام :ءاطع لاقو . ت نافل لأ اه

 باحصأو «هدنع نآرقلا تا «هدنع هقفلا باحصأ نإ «ةيشخ مظعأو

 . عسأو دار نين مهلك رع هلع رعشلا

 يف يناربطلاو ٠٤١( «٠ 59 /۳) وكاحلاو 541/11 ء(٤/١۳۷) «فنصملا» يف قازرلا ديع : هجرحأ )١(

 )١١/ ۲٦١(. ( ٠ «ريبكلا همجعم»

 . غش سابع نبا ثيدح نم (عضوم ريغو 45945 « ۳۱۲۷) يراخبلا : هجرخأ (۲)

 ٥۴۷(. /) «كردتسملا» يف مكاحلاو ١۱۹(« /۷) «فنضملا» يف ةبيش يبأ نبا :هجرحخأ (۳)



 Va ا حب ب نجع تاك بد نا ع مج ريمفتلا ىف لوصأ

 نم جحلا مسوم ىلع لاو يأ) مسولا ىلع وهو سابع نبا انبطخ :لئاو وبأ لاقو
 الو تيأر ام لوقأ تلعجف ءرسفيو أرقي لعجف رونلا ةروس حتتفاف (هتقلت نامثع

 . ""تملسأل كرتلاو مورلاو سراف هتعمس ولو هلثم لجر مالك تعمس

 لتق املف ةرصبلا ىلع يلع هالوو نيثالثو سمح ةنس جلا مسوم ىلع نامثع هالو

 ةينامث ةئس اهيف تامف فئاطلا ىلإ اهنم جرح مث ةكم يف ماقأف زاجحلا ىلإ ىضم

 ٥۴۷(. /۴) «كردتسملا» يف مكاحلا :هجرحأ (1)



 ريسفتلا ىف لوصأ مك س mm د ım ها. n ا ۳۸

 نيعباتلا نمريسمتلاب نورهتشملا

 : مهنمف نوريثك نيعباتلا نم ريسفتلاب رهتشا

 . حابر يبأ نب ءاطعو ةمركعو دهاجمك سابع نبا عابتأ مهو :ةكم لهأ (أ)

 نب ةمحمو ةنلاعلا ىباو ملال ی نب احا عفا معرب ا

 . يظرقلا بعك

 .يبعشلاو ةمَقلَعو ةداّتّقك .دوعسم نبا عابتأ مهو :ةفوكلا لهأ (ج)

 .ةداّتقو دهاجم : ءالؤه نم نينثا ةايحل مجرتنلف

 ١.مُجاهد؛

 ىدحإ ةنس دلو «يموزخملا بئاسلا يبأ نب بئاسلا ىلوم يكملا ربج نب دهاجم وه

 هنع قاحسإ نبا ىور . يف سابع نبا نع نآرقلا ريسفت ذخأو .ةرجهلا نم نيرشعو

 هفقوأ هتمتاخخ ىلإ هتحتاف نم تاضرع ثالث سابع نبا ىلع فحصملا تضرع : لاق هنأ

 دهاجم نع ريسفتلا كءاج اذإ :لوقي يروثلا نايفس ناكو .اهنع هلأسأو ةيآ لك دنع

 .هب كبسحف

 لاقو .هحيحص يف هنع لقني ام اريثك ناكو يراخبلاو يعفاشلا هب نستعاو

 يفوت .هب جاجتحالاو دهاجم ةمامإ ىلع ةمألا تعمجأ : '''هتمجرت رخآ يف ىبهذلا

 )١( «لادتعالا نازيم» )٤/ 50"( .



 51 ره ا تك اج ينو ت ت حان ناس ب تن اع مج ريمفتلا رف لوصأ

 :ةدانق."

 .نيتسو ىدحإ ةنس  ىمعأ يأ  هّمْكأ دلو يرصبلا ىسودسلا ةماعد نب ةداّنق وه

 طق ثدحمل تلق ام :هسفن نع لاق ىتح ةيوق ةظفاح هل ناكو «ملعلا بلط يف جو

 يف بنطأف دمحأ مامإلا هركذو .يبلق هاعو الإ طق اًنيش يانذأ تعمس امو «ىل دعأ

 ظفحلاب هفصوو ريسفتلاو فالتخالاب هتفرعمو ههقفو هملع نم رشني لعجف هركذ

AEهلق نادل انا سستم  oها فقع وه  a 

 نيسمخو تس نع ةئمو ةرشع عبس ةنس طساو يف يفوت .هظفح الإ اًنيش عمسي مل

e 

 . هدى



fريمفللا نك لرضا مودم نسون ب عدوا وعود هاو د دعا ياش بو منوها  

 هباشتمو مكحُم نآرقلا

 : عاونأ ةثالث ىلإ هباشتلاو ماكحإلا رابتعاب ميركلا نآرقلا عونتي

 باتک 9 : ىلاعت هلوق لثم «هلك نآرقلا هب كو يذلا ماعلا ماكحإلا كوالا عونلا

 تايآ كلت رتا » لوقو :دوه] © ريبَخ ميكح ْندَّل نم تصف مٹ هتايآ تمكحأ

 4 ميك نيد باكل أ يف لأول :هلوقو ١ :سنوبز ميكحلا باكل
 ٤[ :فرخزلا]

 ةحاصفلا ةياغ يف وهف «هيناعمو هظافلأ يف ةدوجلاو ناقتإلا ماكحإلا اذه ىنعمو

 هيف ر ال وخل الو قاف الو بذك اهف نبيل. افا قدم اهلك هزابخأ هةغالبلاو

 .هيفس مكح الو ضراعت الو روج اهيف سيل ءةمكحو لدع اهلك هماكحأو

 لر هللا : ىلاعت هلوق لثم هلك نآرقلا هب فصو يذلا ماعلا هباشتلا : يناثلا عونلا
 ي 2 رو

 نلت مث مهبر نوشخي نيِذّلا دولج هنم رعشقت ينام اهباشتم اباتك ثيدحلا نسحأ

 هبشي هلك نآرقلا نأ هباشتلا اذه ىنعمو [ ۲۳ : :رمزلا] 4 هللا ركذ ىلإ مهبولقو مهدولج

 E ةا: تاياغلاو ةدوحلاو لامكلا يف اًتضعب هضعب

 . [8؟ :ءاسنلا] * اريثك افالتخا هيف

 !ئلاعت هلوق لثم « هضعس صاخلا هباشتلاو هص عبد صاخلا ماكحإلا :فلاثلا عونلا

 0 e يب كيلع يلف اع لزا يذلا رم)

 < بانل اوثوأ الإ ري او نير دنع نم رك هب اتما نوو ملعلا يف دوار لا

 [۷ :نارمع لآ]

 هلوق لثم هيف ءافخ ال ايلج اًحضاو ةيآلا ىنعم نوكي نأ ماكحإلا اذه ىنعمو



 a حا ب ع ب ا ع ع تب ب ريمقللا رف لوصأ

 4 اوفراعتل لئابقو ابوعش مكاتلعجو ىقنأو ركذ نم مكاتقلخ ان سالا اهيأ ايل : ىلاعت

 مكلبق نم نيذّلاو مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سائلا هيأ اي : هلوقو 1١١[ :تارجحلا]

 : هلوقو [ 71 :ةرقبلا] © عيبلا هللا لحأو إل : هلوقو 7١[ :ةرقبلا] 4 نوقت مكلع

 لاثمأو [ : ةدئاملا] © هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح إل

 سنك كلذ

 ا ارا هم مهرج فيس نقب اوبس ا ضم نک نا اا ا مر

 فالخ ملعلا يف خسارلا ملاعلا هنم مهفيو ءهلوسر وأ هباتك وأ ىلاعت هللاب قيلي ال

 . كلذ

 هادي لب اذ نات هلو م رار فوسنأ ل ف نان ا ا

 . نيقولخملا يديأل نيتلئام نيدي هلل نأ [+4 :ةدئاملا] 4 ناتطوسبم

 هضعب بيذكتو نآرقلا ضقانت مهاو مهوتي نأ ىلاعت هللا باتکب قلعتي اميف هلاثمو

 ( كسفُت نمف يس نم كباصَأ امو هلا نمف ةنسح نم كباصأ امل لر نڪ يشحن

 هللا دنع نم هذه اولوقي ةنسح مهبصت نإو إل : رخآ عضوم يف لوقيو [۷۹ :ءاسنلا]

 نوداكي ال موقلا ءالؤه لاَمَق هللا دنع نَم لک لق كدنع نم هذه اوُنوُقي ةي مهبصُ نإو

 . [۷۸ :ءاسنلا] 4 انيدح نوهقفي

 كش يف تك نإ: ىلاعت 5 نأ هللا لوسرب قلعتي اميف هلاثمو

 الف كبَر نم قحلا كءاج دَقَل كلف نم باتكلا نوءرقي نيذّلا لساف َكِيَلِإ اتزنأ امم

 . هيلإ لزنأ اميف اكاش ناك تم يبنلا نأ [ ٩٤ :سنوي] 4 نيرتمملا نم ننوكت



 ريسفتلا رف لوصأ مك سدت ب تت كي تدي ل ل هير منه 155

 هباشتملا نم نين ةئازلاو ملعلا يف نيخسارلا ففوم

 لاقف ف ىلاعت هايس ع 0 ماب ب 5

 لعل يف نو ځار لاو : ملعلا يف : نيخسارلا يف لاقو ۷٠ درم لا 4

 تايآلا هذه نم نوذختي نوغئازلاف . [۷ :نارمع لآ] © ابر دنع نم لك هب اتمآ نولوقي

 هللا دارأ ام ريغل هليوأتو «هنع سانلا ةنتفو « هللا باتك يف نعطلل ةليسو تانيهباشتلا

 . نولضيو د «هب ىلاعت

 سیلو قح وهف ىلاعت هللا اع داس اعنا نيكو ا ا امأو

 هيف اودَجَوَل هللا ريع دنع نم ناك ولو هللا دنع نم هنأل ؛ ضقانت الو فالتخا هيف

 عيمجلا نوكيل مَكَحا ىلإ هودر اهبتشم ءاج امو [81 :ءاسنلا] اريثك افالتخا
~r ۵ رت 

 .امكحم

 هتمظعو هلالجب قيلي ام ىلع نيتقيقح نيدي ىلاعت هلل نإ :لوألا لاثملا يف نولوقيو

 ىلاعت هللا نأل ؛نيقولخملا تاوذ لثامت ال اتاذ هل نأ امك «نيقولخملا يذيأ نالئامت ال

 1١[. :ىروشلا] © ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلمك سيل : لوقي

 كلا e ا ا ةنسحلا نإ : يناثلا لاشملا يف نولوقيو

 انيك ةا لف ف اا فاع ىلع لاه اا وم فشلا اهيسالقيملا

 ( ريد نع وفني يدل بس ایف بیع وکی اتو) ىلع لا
 ىلإ هتفاضإ نم اال هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم دبعلا ىلإ ةئيسلا ةفاضإف ٠١[ :ىروشلا]

 «هردقم ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نمف ىلاعت هللا ىلإ ةئيسلاو ةنسحلا ةفاضإ امأ «هردقم

 . ةهجلا كاكفنال نيتيآلا نيب فالتخالا مهوي ام لوزي اذهبو



 ماع يسب يد تاب نعش اس OE هه ريمفتلا يف لوصأ

 وه لب «هيلإ لزنأ اميف كش هنم عقي مل مي يبنلا نإ :ثلاثلا لالا يف نولوقيو

 سائلا اهيأ اي لق :ةروسلا سفن يف ىلاعت هللا لاق امك اًئيقي مهاوقأو هب سائلا ملعأ

 :«۲٠۰ ( هللا دود نم وُ نذل هب الق يبيد نبل يف مک ن
 نود نم نودبعت نيذلا دبعأ ال اذهلو «هنم نيقي ىلع انأف هنم كش يف متنك نإ :ىنعملا

 . هللا دبعأو «مهب رفكأ لب «هللا

 ارئاج كشلا نوكي نأ © كيلإ انلزنأ امم كش يف تنك نإف # :هلوق نم مزلي الو

 دلو نمحرلل ناک نإ لقط :ىلاعت هلوق ىرت الأ .هنم اعقاو وأ مسي لوسرلا ىلع

 ىلاعت هللا ىلع ازئاج دلولا نوكي نأ هنم مزلي له 8١[ :فرخزلا] 4 نيدباعلا لو انأف

 :ىلاعت هللا لاق «ىلاعت هللا ىلع ازئاج الو ًالصاح نكي مل اذهف ءالك ؟ًالصاح وأ

 ربا ارا تارعشلا يف ی نک عوار 1 نأ ورا یارو

 . [4 ۹۲-۳ : ميرم] * ادبع نمحرلا

 نم اعقاو ءارتمالا نوكي نأ 4 نيرتمملا نم ننوكت الف و : ىلاعت م الو

 EWES .هنم عقي مل نم ىلإ هّجوي دق ء ءيشلا نع ىهنلا نأل مش لوسرلا

 نم نتوكت الو كبر ىلإ عداو كّيَلإ ترن ذِإ دعب هللا تايآ نع كّندصي الو » : ىلاعت

 . هللا تايآ نع ميم يبنلا اودصي مل مهنأ مولعملا نمو ۲۸۷ :صصقلا] © نيكرشملا

 هنم عقي ال نم ىلإ يهنلا هيجوت نم ضرغلاو . كرش هنم عقي مل دم يبنلا نأو

 تلال ووا لوزي | اه و ؛مهجاهنم ن ءنار مهنم عقو اب ديذنتلا

 ( . 5 د

 ظ نآرقلا يف هباشتلا عاونأ

 : ناعوت هيلا يف عقاولا < هباشتلا



 ا نك زوظا رف نع نت تتاح تان ويح جرن و نا اباد حر ك ئ

 اننإف «لجو زع هللا تافص قئاقحك رشبلا هملعي نأ نكمي ال ام وهو يقيقح :اههدحأ

 الو 8 :ىلاعت هلوقل اهتيفيكو اهقئاقح كردن ال اننكل تافصلا هذه يناعم ملعن انك نإو

 راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال 9: :ىلاعت هلوقو[١١١ :هط] « امّلع هب نوطيحي

 نع ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا لكس امل اذهلو ۳ :ماعنألا] © ريبخْلا فيطُألا وهو

 ءاوتسالا :لاق ؟ىوتسا فيك [ :هط] 4 ئوتسا شرعلا ىلع نمحرلا  :ىلاعت هلوق

 اذهو .ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ

 .هيلإ لوصولا رذعتل هفاشكتسا نع لاسي ال عونلا

 نوكيف «ضعب نود سانلا ضعب ا ابصيشم نوكي ام وهو يبسن يناثلا عونلا

 هنايبو هفاشكتسا نع لأسي عونلا اذهو .مهريغ نود ملعلا يف نيخسارلل اًمولعم

 لاق «سانلا نم 000 نيبتي ال ءيش نآرقلا يف دجوي ال ذإ هيلإ لوصولا ناكمإل

 :لاقو ١88[ :نارمع لآ] ( نيقتملل ةظعومو ىدهو ساتل نايب اذه : ىلاعت هّللا ظ

 عبتاف هاَنأرَف اذإف :لاقو [84 :لحنلا] 4 ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع اتلزتو ل

 مكءاج دق سائلا هيأ اي إل :لاقو [ ۹ : ٠۸ :ةمايقلا] 4 هنايب انيلع نإ مث (0 هنارق

 . ٠۷١[ :ءاسنلا] © انيبم ارون مكيلإ انلنَأو مكبر نم ناهرب
 4 ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل )» : ىلاعت هلوق اهنم ةريثك عونلا اذه ةلثمأو

 هللا نع تافصلا ءافتنا هنم اومهفف ليطعتلا لهأ ىلع هبتشا ثيح ١١[ :ىروشلا]

 ىلع ةلادلا ةريثكلا تايآلا نع اوضرعأو «ةلثامملا مزلتسي اهتوبث نأ وعدو «ىلاعت

 .ةلثامملا مزلتسي ال ىنعملا لصأ تابثإ نأو ءهل تا تاويل

 ت هيا زول از ا
O 2 

 اومهفف ةيديعولا ىلع هبتشا ثيح [۹۴ :ءاسنلا] 4 اميظع اباذع هل دعأو هنعلو هيلع

 «رئابكلا باحصأ عيمج قش كلذ اودرطو رال ىف دلم دمع نمؤملا لتاق نأ هيم



 غ8 هد ات تصاب داي توج اس اننا حا تن اس ب ج  ح مج ريسفتلا رف لوصأ

 . ىلاعت هللا ةئيشم تحت وهف كرشلا نود بنذ لك نأ ىلع ةلادلا تايآلا نع اوضرعأو

 باتك يف كلذ نإ ضرألاو ءاَمّسلا يف ام معي هللا َنَأ مّلعَت ملأ :  ىلاعت هلوق اهنمو

 ا ناف و ةيربجلا ىلع هبتشا ثيح ۷١[ :جحلا] ( ريسي هللا ىلع كلذ نإ

 تالا غار او لغة قار ا ا نا عع داو: فف غرو

 . يرايتخا ريغو يرايتخا ناعون دبعلا لعف نأو «ةردقو ةدارإ دبعلل نأ ىلع ةلادلا

 ةهباشتملا تايآلا هذه نوجّرَحي فيك نوفرعي لوقعلا باحصأ ملعلا يف نوخسارلاو

 .هيف هابتشا ال اًمّكحم هلك نآرقلا ىقبيف ىرخألا تايآلا عم مءالتي ىنعم ىلإ

 هباشتمو مكحم ىلإ نآرقلا عونت يف ةمكحلا

CEE ICEيا عر ا ان اعا  

 هلك ناك ولو .هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هباشتملاب كسمتلاو هفيرحتل لاجملا مدعو هانعم

 ةميلسلا ةديقعلا ءانبو هب لمعلا نكمأ الو «سانلل ىدهو اًنايب هنوك تافل اًهباشتم

 «هباشتلا دنع نهيلإ عجري تامكحم تايآ هنم لعج هتمکحب ىلاعت هللا نكلو :ةيلع

 قداص نإف «غيز هبلق يف نمم نامبإلا قداص نيبتيل دابعلل اًناحتما تاهباشتم رخأو

 الو .قح وهف هللا دنع نم ناك امو «ىلاعت هللا دنع نم هلك نآرقلا نأ ملعي ناميإلا

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال 9 : ىلاعت هلوقل ضقانت وأ لطاب هيف نوكي نأ نكمي

 هللا ريغ دنع نم ناك ولو : هلوقو (4؟ :تلصف] «ٍديمح ميكح نم لیزت هفْلَخ
 . [۸۲ :ءاسنلا] ( اريثك افالتخا هيف اودَجَوَل

 يف ىوهلا عابتاو مكحُلا فيرحت ىلإ ًاليبس هباشتملا نم ذختيف غيز هبلق يف نم امأو
 ىف نيفرحنملا نم ًاريثك دجت اذهلو .ماكحألا نع رابكتسالاو ءرابخألا ىف كيكشتلا

 0 . ةهباشتملا تايآلا هذهب مهفارحنا ىلع نوجتحي لامعألاو دئاقعلا



 RR ىف لونها زج ني باح توبا تن نمر اج حر اح تراوح تان ني عع حب هلا 1

 نارقلا يف ضراعتلا مهوم

 نأ لثم ۽ ‹«ىرخألا لولدم امهادحإ لولدم عنمي ثيحب ناتيآ لباقتت نأ ضراعتلا

 .هل ةيفان ىرخألاو ءيشل ةتبثم امهادحإ نوكت

 0 امهادحإ نوك مزلي هنأل ؛يربخ امهلبلدم نيتيآ نيب ضراعتلا عقي نأ نكمي الو

 4 اثيدح هللا نم قدصأ نمو إل : ىلاعت هللا لاق «ىلاعت هللا رابخأ يف ليحتسم وهو

 ضراعتلا عقي نأ نكمي الو ١7[ :ءاسنلا] © اليق هللا نم قدصأ نمو إل [۸۷ :ءاسنلا ]

 ام :ىلاعت هللا لاق ىلوألل ةخسان امهنم ةريخألا نأل يمكح امهلولدم نيتيآ نيب

 ناك خسنلا اث اذإو ٠١١ :ةرقبلا] 4 اهلثم وأ اهنم ريخب تأت اهسدن وأ ةيآ نم خسدن

 .ةريخألل ضراعم الو مئاق ريغ ىلوألا مكح

 كل نيبتي مل نإف ءامهنيب عمجلا لواحف كلذ نم ضراعتلا مهوي ام تيأر اذإو

 .هملاع ىلإ رمألا لكتو فقوتلا كيلع بجو

 . كلذ يف عمجلا اونيبو ضراعتلا مهوي امل ةريثك ةلثمأ هللا مهمحر ءاملعلا ركذ دقو

 «باتكلا يآ نع بارطضالا ماهيإ عفد» باتك عوضوملا اذه يف تيأر ام عمجأ نمو

 يف ىلاعت هلوق كلذ ةلثمأ نمف «ىلاعت هللا همحر يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل

 هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش © :هيف هلوقو [؟ :ةرقبلا] نيقتملل ىده ل :نآرقلا

 ةصاخ ىلوألا ةيآلا يف نآرقلا ةياده لعجف 5 :ةرقبلا] © سائلل ىده نآرقلا

 قيفوتلا ةياده ىلوألا يف ةيادهلا نأ امهنيب عمجلاو «سانلل ةماع ةيناثلا يفو نيقتملاب

 1 1 .داشرإلاو نييبتلا ةياده ةيناثلا ىف ةيادهلاو « عافتنالاو

 تببحأ نم يدهت ال كنإ © : مكي لوسرلا يف ىلاعت هلوق نيتيآلا نيتاه ريظنو

 طارص ىلإ يدهعل َكّنِإَوظ :هيف هلوقو [05 :صصقلا] ( ءاشي نم يده هللا نكلو



 $¥ 20 ا ا ا ت ا ل لا مو ريمفتلا رف لوصأ

 .نييبتلا ةياده ةيناثلاو «قيفوتلا ةياده ىلوألاف [8؟ :ىروشلا] # ميقتسم

 7 4 مّلعْلا اولوأو ةكئالملاو وه الإ هل ال هنأ هللا دهش ط لا هلق" ت وو
 عم عدت الو :هلوقو [ ۲ : نارمع لآ © هللا الإ هَّلِإ نم امو ل : هلوقو 1۸ : نارمع لآ]

 نود نم نوعدي يتلا مهتهلآ مهنع تتعمق :هلوقو [۸۸ :صصقلا] 4 رخآ اهَّلِإ هلا

 نيتيآلا يفف 1١١[ :دره] ¶ بیبتت ريغ مهوداز امو كبَر رمأ ءاج امل ءيش نم هللا

 .هريغل ةيهولألا تابثإ نييرخألا يفو «ىلاعت هللا ىوس امع ةيهولألا يفن نييلوألا

 ةتبثملا نأو «قحلا ةيهولألا يه لجو زع هللاب ةصاخلا ةيهولألا نأ كلذ نيب عمجلاو ٠

 نم نوعدي ام نو قحلا وه هللا ناب كلذ  :ىلاعت هلوقل «ةلطابلا ةيمولالا ىه ریل

 11 :جحلا] 4 ريبكلا يلعلا وه هلا نأو لطابلا وه هنود

 ]1۸: :فارعألا] 4 ءاشخحقلاب رمال لا نإ لقط: لات هلوق كلذ ةلثمأ نمو

 لوقلا اَهِيَلَع قحف اهيف اوَقَسَمَف اهيفرتم اترمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو إل : هلوقو

 ءاشحفلاب ىلاعت هللا رمأي نأ يفن ىلوألا ةيآلا يفف ١5[ :ءارسإلا] 4 اريمدت اهانرمدف

 ظ . قسف وه اب رمأي ىلاعت هللا نأ ةيناثلا رهاظو

 اعرش رمأي ال ىلاعت هللاو يعرشلا رمألا وه ىل وألا ةيآلا يف رمألا نأ امهنيب عمجلاو

 نع ئهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لّدعْلاب رمأي هللا نإ ا :ىلاعت هلوقل ءاشحفلاب
 هللاو ينوكلا رمألا وه ةيناثلا ةيآلا يف رمألاو 4٠[ :لحنلا] 4 يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا

 داَرَأ اَذإ هرمأ اَمّنِإ © : ىلاعت هلوقل هتمكح هيضتقت ام بسح ءاش اب اًنوک رمأي ىلاعت

 ! [۸۲:سی] 4 نوكيف نك هَل لوقي نأ ایش

 . اًفنآ هيلإ راشملا ىطيقنشلا باتك ىلإ عجريلف ةلثمأ ةدايز مار نمو
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 وأ واولاب ءمّظَعُم ركذب ءيشلا ديكأت وهو «نيميلا :نيسلاو فاقلا حتفب :مسقلا

 ظ ( : ثالث هتاودأو ءاهتاوخأ ىدحإ

 YY] : تايرانلا)  قح نإ ضرألاو لا بروف :ىلاعت هلوق لثم - واولا

 .رهاظ مسا الإ اهيلي الو اًبوجو لماعلا اهعم فذحيو

 ركذ اهعم زوجيو ١[ : ةمايقلا ] ( ةمايقلا مويب مسفأ الإ : ىلاعت هلوق لثم - ءابلاو

 كتزعبف لاق 9 :سيلبإ نع ىلاعت هلوقك هفذح زوجيو «لاثملا اذه يف امك لماعلا

 ريمض اهيلي نأو ءانلثم امك رهاظ مسا اهيلي نأ زوجيو 1۸۲ :ص] « نيعمجأ مهنيوغأل

 . نينمؤملا نرصنيل فلحأ هبو يبر هللا :كلوق يف امك

 فذحيو [ه5 : رسد ور مح مع ناس هللات) : ىلاعت هلوق لثم - ءاتلاو

 نإ نجحأل ةبعكلا برت :لثم «بر وأ هللا مسا الإ اهيلي الو ءابوجو لماعلا اهعم

 . هللا ءاش

 ةقباسلا لثملا يف امك ريثك وهو «هب مّسَقْْلا ركذ لصألاو

 . ندهتجتل كيلع فلحأ :كلوق لثم هدحو فذحي دقو

 « ميعتلا نع ذئموي نلأستل مث : م لووول ياما
[A : [رثاكتلا 

 4 نشعبتل يبرو ىلب لق / :ىلاعت هلوق لثم ريثك وهو هيلع مّسقمْلا ركذ لصألاو

 ]¥ : نباغتلا]

 hh قر 4ديجَملا نآرُقلاَو ق ) اف هلو م راوي فا قو
 س ريف هو



 5اس a ل - ۔ جس ریسفٹلا رق لوصأ

 : ينغملا يف ماشه نبا لاق ءهنع ينغي ام هفنتكا وأ همدقت اذإ ابوجو فذحي دقو

 . مئاق هّللاو ديزو .هّللاو مئاق ديز ج ةلا نكمو

 : ناتدئاف مسقللو

 . هب مَسَقملا ةمظع نايب : امهادحإ

 فا ا ج او ت ارو فها اا ا

 : ةيلاتلا لاوحألا

 .ةيمهأ اذ هيلع مّسَقلا نوكي نأ :ىلوألا

 .هنأش يف اددرتم بطاخملا نوكي نأ : ةيناثلا

 .هل ًاركنم بطاخملا نوكي نأ : ةغلاثلا



 زيدا | وف ]ويك ت تاک تسدد تح نكح اننا تل: ت تا ن د 2

 رثآلا عبتت :ةغل صقلاو صصقلا

 ا ايلي حج رب يح ضرما : حالطصالا يفو

 4 اثيدح هللا نم قدصأ نمو ]ل :ىلاعت هلوقل صصقلا قدصأ نآرقلا صصقو

 عقاولل اهتقباطم مامتل كلذو [۸۷ :ءاسنلا]

 TT یا هلوتل ا ا

 ةغالبلا يف لامكلا تاجرد ىلعأ ىلع اهلامتشال كلذو [م :فسوي] © نآرقلا اذه

 0 لا لاا

 4 بابلألا 0 ةربع مهصّصَق يف ناك دَقَل » :ىلاعت هلوقل صصقلا عفنأو

 . قالخألاو لامعألاو بولقلا حالصإ يف اهريثأت ةوقل كلذو . ١١١[ :فسوي]

 : ماسقأ ةثالث يهو

 .نيرفاكلاو مهب نينمؤملا عم مهل ىرج امو لسرلاو ءايبنألا نع مسق

 ةصقك مهنع ىلاعت هللا هلقنف ةربع هيف ام مهل ىرج فئاوطو دارفأ نع مسقو *

 «نينرقلا يذو ءاهشورع ىلع ةيواخ يهو ةيرق ىلع رم يذلاو «نامقلو «ميرم

 كلذ ريغو هدودخالا E ن3 تايمر دوت كل تاما« ةوراقو:

 ءدحأو «ردب ةوزغ ةصقك مسي يبنلا دهع يف ماوقأو ثداوح نع مسقو *

 . كلذ ريغو «بهل يبأو «ةثراح نب ديزو «ريضتلا ىنبو ,ةظيرق ينبو «بازحألاو

 : اهنم ةميظع ةريثك مكح نآرقلا يف صصقللو

 مهءاج دقلو  :ىلاعت هلوقل صصقلا هذه هتنمضت اميف ىلاعت هللا ةمكح نايب ١

 . 8 ٤ :رمقلا] ( رذنلا نغت امف ةغلاب ةمكح (2) ٌرَجَدْرُم هيف ام ءاَبنألا نم
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 مهانملظ امو : نيبذكملا نع ىلاعت هلوقل نيبذكملا ةبوقعب ىلاعت هلدع نايب ۲

 ءاج امل ءيش نم هللا نود نم وعدي يلا مهتهلآ مهنع تنغأ امف مهسفنأ اومَلَظ نكلو

 E دوه] 4 كّبر رمأ

 رحب مُهاَْيَجُت طول لآألإ) د ر نیلا س لا ف ا ۳

 oc fs] :رمقلا] © ركش نم يزجن كلذك اندنع نم ةمعن 9

 كوبذكي نإو 9 :ىلاعت هلوقل هل نيبذكملا نم هباصأ امع إب ىلا

 مث © ريما باتكلابو ربزلابو تانيبلاب مهلسر مهتءاج مهلبق نم نيذلا بك دق
 . 55078 :رطاف]  ریکن ناک فیکف اورفك نيذّلا تذخا

 نينمؤملا ةاجن اوملع اذإ هنم دايدزالاو هيلع تابشلاب ناميإلا يف نينمؤملا بيغرت © -
 معلا نم هاتيجنو هل اتبجتساف) :ىلاعت هلوقل داهجلاب اورمأ َْم راصنتناو نيقباسلا
 ىلإ السر كلبق نم اتلسرأ دقلو ل : هلوقو [۸۸ :ءايبنألا] نينمؤملا يجنن كلذكو

 ( يملا رص اني اح اكو اوُمرْجأ ندا نم اقا تايب مهوءاَجَف مهمو

 [ 41 :مورلا]

 ا یو ی ییا رد وا ملل
 4 اهلاثمأ نيرفاكللو مهيلع هللا رمد مهلبق نم نيذّلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا

a.مما  

 لجو زع هللا الإ اهملعي الة ةقباسلا ديالا ناجل نإف يك يبل ةلاسر قت اذ

 نم كموق الو تنأ اهمّلعت تدك ام كِل اهيحون بيغْا ءابنأ نم كلت ) :ىلاعت هلوقل

 دوم داعو حوف موق مكلبق نم نيذُا ابن مككأي ملأ ) : هلوقو [49 :دوه] ¶ اذه لبق

 .[8 : ميهاربإ] هللا الإ مهملعي ال مهدعب نم نيذّلاو
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 صصقلاراركت

 باحصأو «نامقل ةصق لثم ةدحاو ةرم الإ ىتأي ال ام ةيئآرقلا صصقلا نم

 نوكي الو ةحلصملا هيضتقتو ةجاحلا هيلإ وعدت ام بسح ارركتم ىتأي ام اهنمو .فهكلا

 ضعب ركذو لاو نيّللاو رصقلاو لوطلا يف فلتخي لب دحاو هجو ىلع رركتملا اذه

 :راركتلا اذه يف ةمكحلا نمو رخآ نود عضوم ىف ةصقلا بناوج

 ١ - اهب ةيانعلا ىلع لدي اهراركت نأل ؛ةصقلا كلت ةيمهأ نايب .

 ظ ˆ .سانلا بولق ىف كبثتل ةضقلا كلت ديكوت - ۲

 نأ ايف كنا و اجا هع فو ام يطال لاو نمزلا ةاعارم ٠١

 . ةيندملا رد يف ىتأ اميف سكعلاو «ةيكملا روسلا يف صصقلا م

 ام ىلع هجولا كاذو هجولا اذه ىلع صصقلا هذه.روهظ يف نآرقلا ةغالب نايب - <

 0 ظ ٠ .لاحلا هيضتقت

 ةعونتم صصقلا هذه يتأت ثيح «ىلاعت هللا دنع نم هنأو نآرقلا قدص روهظ - ه

 . ضقانت نودب



 ` ت ن ص س سا د ريققللا رق لوصأ

 تايليئارسإلا

 هو تي ئالا ي ا رابخألا :تايليئارسإلا

 ىراصنلا

 : عاونأ ةثالث ىلإ رابخألا هذه مسقنتو

 .قح وهف هقدصب دهشو مالسإلا هرقأ ام :لوألا

 ىلإ رابحألا نم ربح ءاج : لاق هون دوعسم نبا نع هريغو يراخبلا هاور ام :هلاثم

 هديب قلع تاومسلا لمي هللا نآ هدي ا دمحم اي ف كلت هللا لوو

 قئالخلا رئاسو « عبصإ ىلع ىرثلاو ءاملاو «عبصإ ىلع و :عبصإ ىلع نيضرألاو

 لوقل اًقيدصت هذجاون تدب ىتح میا يبنلا كحضف كلل“ انآ لوقف . عبصإ ىلع

 هتضبق اعيمج ضرألاو هردق قح هللا اوردق امو ع هللا لوسر أرق مث «ربحلا

 [ :٦۷ رمزلا] ٠ نوكرشي اًمع ئلاعتو هناحبس هنيميب تاّيوطم تاومسلاو ةمايقلا موي

 . لطاب وهف هبذكب دهشو مالسإلا ٠ هركنأ ام :يناثلا

 نم اهعماج اذإ :لوقت دوهيلا تناك : لاق هش ل يراخبلا هاور ام : هلاثم

 © # متئش ىّنَأ مكترح اوتأف مکا ثرح مكؤاسن ل تلزنف .لوحأ دلولا ءاج اهئارو
 [ 7١ :ةرقبلا] ظ (

 نع يراخبلا هاور ال «ةيف فقؤتلا بجنيف هركني ملو مالسإلا هرقي مل ام :ثلاثلا
 ةيبرعلاب اهنورسفيو ةيناربعلاب ةاروتلا نوءرقي باتكلا لهأ ناك :لاق هغ ةريره يبأ

 «مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال» : مديح هللا لوسر لاقف «مالسإلا لهأل

 )١( يراخبلا : هجرخأ )٤۸١١ «  - ۷٤١٤ملسم كلذكو « (عضوم ريغو )۲۷۸١(.

 )۲( يراخبلا : هجرخأ )٤٥۲۸( « ملسم كلذكو )٠٤٩١(.



 ريمفتلا رف لوصأ مك سس سس سس سدد EES ب EES ك ٤

 نكلو . 5*١[ :ةرقبلا] ةيآلا ")يي مكيلإ لزنأ امو انيَلِإ لزنأ امو هّللاب انمآ 9 :اولوقو

 ةيآ ولو ينع اوغلب» : مَع يبنلا لوقل روذحم شخي مل اذإ زئاج عونلا اذهب ثدحتلا

 : “«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمو .جرح الو ليئارسإ ينب نع اوثدحو

 [ يراخبلا هاور]

 باك نرل نيک نیلا ىف ناف يالي سبل كلذ نم مع يوري اح باا
 .هوحنو فهكلا باحصأ

 دمحأ مامإلا هاور ال مارح هنإف نيدلا رومأ نم ءيش نع باتكلا لهأ لاؤس امأو

 نع باتكلا لهأ اولأست ال» : ماع هللا لوسر لاق :لاق كلف هللا دبع نب رباج نع

 ول هزر یک نيكي وا لا ارت نأ ان مكان ارا لو مك ودور ولا تنال وت
 هللا دبع نع يراخبلا ىورو . "«ینعبتي نأ الإ هل لح ام مكر هظأ نيب اًيح ىسوم ناك

 ءيش نع باتكلا لهأ نولأست فيك نيملسملا رشعم اي :لاق هنأ قف سابع نب

 دقو «بشي مل اًضحَم هللاب رابخألا ثدحأ مب مكيبن ىلع هللا لزنأ يذلا مكباتكو

 وه :اولاقو مهيديأب اوبتكو اوريغو هللا باتك نم اولدب دق باتكلا لهأ نأ هللا مكثدح

 نع ملعلا نم مكءاج ام مكاهني ال وأ .ًاليلق اًيمث كلذب اورتشيل « هللا دنع نم

 . كيلإ لزنأ يذلا نع مكلأسي مهنم ًالجر انيأر ام هللاو الف «مهتلأسم

 تايليئارسإلا نم ءاملعلا فقوم
 ةثالث ىلع تايليئارسإلا هذه نم نورسفملا اميس الو ءاملعلا فقاوم تفلتخا

 )١( يراخبلا :هجرخأ )٤٤۸٥ ‹« ۷۳٦۲ ,« ۷٥٤٩(.

 ) )۲غب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (715571) يراخبلا : هجرخأ .

 )۳( دمحأ : هجرخأ )۳/ ۳۳۸ 6 ۳۸۷(.

. (Vo « Yo ۲۲ › ¥۳7۳ 2 5580( يراخبلا : هجرخأ )٤( 



 ه6: ت ارم ترض ساحب تح ددد د نحن نيا ويقلل و لوضأ

 : ءاحنأ

 نم جرخ اهديناسأ ركذب هنأ ىأرو اهديناسأب ةنورقم اهنم رثكأ نم مهنمف ()

 . يربطلا ريرج نبا لثم ءاهتدهع

 لثم « ليل بطاح ناكف ابلاغ ديناسألا نم اهدرجو اهنم رثكأ نم مهنمو (ب)
 «يبلعثلا نم رصتخم هنإ» :هريسفت نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق يذلا «يوَمَبلا

 هنإ) :يبلعشلا نع لاقو « ''"(ةعدتبملا ءارآلاو ةعوضوملا ثيداحألا نع هناص هنكل

 | "«عوضومو فيعضو حيحص نم ريسفتلا تک يف دجو ام لقني ليل بطاح

 لثم راكنإلا وأ فيعضتلاب هركذ اف: نل بّقعَتو اهنم ريثك ركذ نم مهنمو (ج)

 دمحمك نآرقلل اريسفت هاو [ع3 ا ركذي ملو i يف غلاب مهنمو (د)

 .اضر ديشر

 م ot) ۱۳ ( .ىواتفلا عومجم) (۱)

 . )۴٥٤/۱۳( « یواتفلا عومجم» (۲)



 ريمقتلا زف لوخأ روح تان انا ندد دن 0 0 منها 061

 ريمصلا

 ءافخإلا وهو رامضإلا نم وأ ءهفورح ةلقل لازهلا وهو هوعشلا قف لا

 . هراتتسا ةرثكل

 وأ روضح ىلع لد ام :ليقو « اراصتخا رهاظلا نع هب ينك ام : حالطصالا يفو

 .امهتدام نم ال ةبيغ

 .ناعون روضحلا ىلع لادلاف

 . [4؛ :رفاغ] 4 هللا ىَلِإ يرمأ ضَرْفَأو : لثم ملكتملل عضو ام :امهدحأ

 . [۷ :ةحتافلا] % مهيلع تمعنأ نيذّلا طارص إل : لثم بطاخملل عضو ام : يناثلا

 هنع روضحلا ةلالدب ءافتكا عجرم ىلإ ناجاتحي ال ناذهو

 .هيلع دوعي عجرم نم هل دبالو «بئاغلل عضو ام :بئاغلا ىلع لادلاو

 ىنعمو اًظفل هل اًقباطم رطل مر حاد نوكي نأ و ىف لصألاو

 .[ 58 : دوه] 4 هنر حون یدانو ل : لثم

 4 ئوقّتلل برأ وه م اولدعا) : لثم قباسلا لعفلا ةدام نم اًموهفم نوكي دقو

 [ 8 : ةدئاملا]

 . [1؟4 :ةرقبلا] ( هبر ميهاربإ ىَلَبا ذإو ل :لثم ةبتر ال اظفل قبسي دقو
 .«بلاطلا هباتك لمح» :لثم اًءظفل ال ةبتر قبسي دقو

 نإ كرت امم سدسلا امِهنُم دحاو لكل هيوبَألو إل: لثم قايسلا نم اًموهفم نوكي دقو
 .& كرت امم ] : هلوق نم موهفملا تيملا ىلع دوعي ريمضلاف ١١[ :ءاسنلا] 4 دلو هَل ناك

 مث 09 نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو ل :لثم ىنعم ريمضلا قباطي ال دقو



 951 مك تاع تاع هاد تا ناك حراس بن دع اك نركب كا م ريمفللا رف لوصأ

 نآل ؛ظفللا رابتعاب ناسنإلا ىلع دوعي ريمضلاف ":5 :نوبمؤملا] % ةفطن هاتلعج

 0 ولا تاتنإلا سلا ةقطل لرعسلا

 : لثم ءامهدحأب هيلع ريمضلا دوع زاج عمجلاو درفملل اخلاص عجرملا ناك اذإو

 ذأ ا دره اھت م يرجق تاج حام هام ليو هل مؤ یوو
 . ١١[ :قالطلا] # اقزر هَل هللا نسحأ دق

 ةرم وذ 2 ىئوقلا ديدش ِهَمّلَعإ» لثم تددعت اذإ رئامضلا عجرم داحتا لصألاو

 ئندأ وأ يسوق باق َناَكَف 2 ىَلدََف اند مت 0 ئلعألا يفألاب وهو ت یوتساف
 ىلإ دوعت تنال ف يف عفرلا رئامضف -١١[ 0 :مجنلا] # ئحوأ ام هدبع ىلإ ئحوأف

 ظ ظ .ليربج وهو ىوقلا ديدش

 ؛فاضملا ىلع دوعيف نيفياضتملا يف الإ ؛روكذم برقأ ىلع ريمضلا دوع لصألاو

 4 ليئارسإ ينبآ ىده هانلعجو باتكلا ىسوم انيتآو ل :لوألا لاثم ءهنع ثدحتملا هنأل
 [۲ :ءارسإلا] ظ

 ١[. : لحنلا « "4 :ميهاربإ] ( اهوصحت ال هللا تمعن اودعت نإو ل : يناثلا لاثمو

  .هيلع لدي ليلدب قبس اميف لصألا فالخ ىلع يتأي دقو
 رامضإلا عضوم يفراهظالا

 اذهلو ءظفلل رصخأو ىنعملل نيبأ هنأل ريمضلاب ريمضلا ناكم يف ىتؤي نأ لصألا

 Yo] :بازحألا] ( اميظع ارجأو ةرفغم مهل هللا دعا ل : ىلاعت هلوق يف ريمضلا بان

 ام وهو رهاظلا مسالاب ريمضلا ناكم ىتؤي امبرو «هلبق ةروكذملا ةملك نيرشع نع

  :اهنم قايسلا بسحب رهظت ةريثك دئاوف هلو «رامضإلا عضوم ىف راهظإلا» ىمسي



 ريمفتلا ىف لوصأ مو تا د كل ل كلا س كل للا ت ا كل مه °۸

 .رهاظلا مسالا هيضتقي اب فصتم لكل مكحلا مومع - ۳

 ناف لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناک نمل : ىلاعت هلوق كلذ لام

 :راهظإلا اذه دافأف هل ودع هللا نإف لقي ملو [44 :ةرقبلا] ( نيرفاكلل ودع هلل

 .لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناك نم ىلع رفكلاب مكحلا ١

 ( ( . مهرفكل مهل ودع هللا نأ - ۲

 .هل ودع هللاف رفاك لك نأ “ 

 عيت ال نإ اصلا اونا باتكلاب وحسم نيل :ىلاعت هلوق : رخآ لا
 :رومأ ةثالث دافأو .مهرجأ عيضن ال انإ لقي ملو : فارعألا] 4 نيحلصملا رجأ

 .ةالصلا نوميقيو باتكلاب نوكسمي نيذلل حالصإلاب مكحلا ١

 . مهحالصإل مهرجآ هللا نإ_- ۲

 . .ىلاعت هللا دنع عاضم ريغ رجأ هلف حلصم لك نإ ۳

 دارملاو اهنم لك ىلإ هدوع حلصي ناعجرم ريمضلا مدقت ول امك راهظإلا نيعتي دقو

 ليق ول ذإ ءمهرومأ ةالو ةناطبو مهرومأ ةالو نيملسملل حلصأ مهللا :لثم امهدحأ

 . نيملسملا ةناطب دارملا نوكي نأ مهوأل مهتناطبو

 اناك اذإ ربخلاو أدتبملا نيب عقي لصفنملا عفرلا ريمض ةغيصب فرح لصفلا ريمض

 ن 3 نيس لمس یا
 :هلوقو ١[ 4 :هط] (انأ الإ هلإ ال هللا انأ يننإ  :ىلاعت هلوقك ملكتملا ريمضب نوكيو ۰



 ۹ 0505 ل م ريمفتلا رف لوصأ

 . 058 :تافاصلا] 4 َنوُقاّصلا نحت انإو إل

 . [1117 :ةدئاما]  مهيلع بيقرلا تنأ تنك إل : ىلاعت هلوقك بطاخملا ريمضبو

 . 0 :ةرقبلا] © نوحلفملا مه كتلوأو ]ل : ىلاعت هلوقك بئاغلا ريمضبو

 :دئاوف ثالث هلو

 . كوخأ ديز :كلوق نم دكوأ ءكوخأ وه ديز :كلوق نإف .ديكوتلا : ىلوآلا

 .حجانلا وه دهتجملا :كلوق نإف «هدعب اب هلبق ام صاصتخا وهو رصحلا :ةيناثلا

 ظ . حاجنلاب دهتجملا صاصتخا ديفي

 لضافلا ديز :كلوق نإف ءاعبات وأ ًاربخ هدعب ام نوك نيب زييمتلا يأ لصفلا : ةثلاثلا

 «ًاريبخ لضافلا نوكت نأ لمتحيو «رظتنم ربخلاو ديزل ةفص لضافلا نوكت نأ لمتحي

 . لصفلا ريمض دوجول اربخ لضافلا نوكت نأ نيعت «لضافلا وه ديز : تلق اذإف



 ريسفتلا ىف لوصأ مك تش دج نس ا حل ا د د ل ا منها 1

 : اهنم روص هلو ءرخآ ىلإ هجو نم مالكلا بولسأ ليوحت : تافتلالا

 ١ نيمّلاعلا بر هلل دمحلا » :ىلاعت هلوقك :باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا ©
 [ه؟ :ةحتافلا] 4 نيعتسن كايإو دبعت َكاّيِإ © نيذلا موي كلام ©) ميحرلا نمحرلا

 .كايإ : هلوق يف باطخلا ىلإ ةبيغلا نم مالكلا لوحف

 كلا يف مسك اإ تح : ىلاعت هلوقك :ةبَعلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا -

 نيرجو ل : هلوق ىف ةبيغلا ىلإ باطخلا نم مالكلا لوحف [77 :سنوي] # مهب نيرجو

5-9 
 ينب قاغيم هللا ذخأ دقلو إل: ىلاعت 2 :مّلكتل لإ ةييغلا نم تافتلالا -

Iىلإ ةبيغلا نم مالكلا لّوحف [1؟ :ةدئاملا] 4  

 . 4 اننعب ط :هلوق يف مّلكتلا
 00 رثوكلا كانيطعأ اإ 8 ] : ىلاعت ا ل مّلكتلا نم تانعتلالا ت5

 هلوق يف ةبيَعلا ىلإ ملكتلا نم مالكلا لوحف [؟. ١ :رثوكلا]  كّبرل لصف

 .4 كبرل )ف
 : اهنم دئاوف تافتلاللو

 هيلع بولسألا هجو ريغتل هابتنالا ىلع بطاخملا لمح ١

 ىف رفا ىلإ يوزن «تولتمألا هجو ي نآل يلا ىف وكلا اخ لح نال

 سلا"

 ىلإ يدؤي دحاو هجو ىلع بولسألا ءاقب نأل ؛هنع للملاو ةمآسلا حقب



 E كاس تسي ب باع صاح س س ا ان ا ب O۵ ريققللا رق لوصأ

 . ابلاغ للملا

 .هروص عيمج ىف تافتلالل ةماع دئاوفلا هذهو

 . ماقملا هيضتقي ام بسح ةروص لك يف نيعتتف ةصاخلا دئاوفلا امأ

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو «ملعأ هللاو

 نيملاعلا بر دمحلا هللو مت (

 دف * *%*



 نارقلا نم لوزن ام لوأ -

 لوزنلا بابسأ ةفرعم دئاوف

 يكملاو يندملا ةفرعم دئاوف

 اقرفم نآرقلا لوزن نم ةمكحلا



 نارقلا ريسفت يف ملسملا ىلع بجاولا-

 نارقلا ريسفت يف عجرملا-

 روثأملا ريسفتلا ىف دراولا فالتخالا

 نارقلا ةمجرت مكح

 ةباحصلا نم ريسفتلاب نورهتشملا



 ةحفصلا ( عوضوملا

 هباشتمو مكحم ىلإ نآرقلا عونت يف ةمكحلا


